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Justyna Ball from 2
replaced by mushroom soup and piernik
or strudel by kutia. Opłatek is a must, so
is the hay under the table cloth and there
is a dress code as well. Presents are
optional.
We have a tiny baby Jesus in a crib as a
centerpiece it was mailed to us by our
family in Poland. But it came broken,
with his head off so we “super glued” it
together and you cannot tell the
difference.
For people in Poland, snow in
December came as a revelation, like they
were the last to know. Germany got it,
Czech Republic and Hungary got it. Even
Great Britain fell under an avalanche of
snow as well as Ireland. Paris was
paralyzed by it…and Poles still acted
surprised… Oh, that defiant Polish soul…
I explained to a Polish friend how it
works in New England. The region so
accustomed to maximum snow fall. As
most of the time we know of upcoming
snow storms, everything stops, schools
are closed, and people will leave work
early or even cancel. We empty the
shelves in local supermarkets, and then
we go home and press “instant play” on
the Netflix website. And for the next
several days, we also empty out the
fridge. That’s why our refrigerators are so
big. Our winters are long. But no matter
how cold it gets or how much snow we
have, we will always have Christmas.
In Poland, a “crisis” brings the good in
people with them helping each other dig
their cars out - those who chose not to use
public transportation, which runs free of
charge. Snow in ski resorts has made the
“Górale” very happy, but for everywhere
else in the country, it caused total chaos.
So they complain a lot too, about the
amount of snow, about not enough plows,
about plows dumping snow on sidewalks,
about …plows causing traffic jams, etc…
Complaints come with the territory - all
Poles complain, and if, God forbid, there
would be nothing too complain about,
they would complain about that too.
But they also possess a strange sense of
humor, which they display by doing
something silly like …inviting Juventus,
the first league Italian soccer team, to play
a match in Poznań. Not any other day, but
during a major snow storm. I mean, you
could not see the ball…literally. The
players wore short sleeves to show Polish
spirit and to damage Italian morale. It
worked. Of course they tied, which made
Lech, the Polish team, advance to the next
round of UEFA Europe League
previously known as the UEFA Cup…
and the Italians out, crying and calling for
the game to be disregarded. Italian
correspondents all agreed that this game
should not have taken place. Oh, silenzio!
Eat snow and …arrivederci! By the way,
the hero of the game was a brilliant Polish
player, Artjoms Rudnevs. He played
against Juventus once before when he
scored a hat trick. Ok, ok, he is Latvian,
but he’s ours. We are leasing him for four
years.
December 4th, St Barbara’s, the patron
saint of the coalminers - it is when
orchestras dressed in black gala uniforms
display their skills. These days they
include the “ Titanic” and “Pretty
Woman” themes in their repertoire…and
why not?
Dec 6th, St Nicholas Day (Mikołajki)
came and went showering Polish children
with little pre-Christmas gifts. It brought
Russian president, Miedviediev (with
spouse) to Warsaw. In front of the
Presidential Palace, a group of protesters
(whose main life task is to prove, no
matter what the Smolensk investigation
will conclude, that it was the “Ruscy”
always and only the “Ruscy” that killed
the 96 people on board) were shouting,
“My chcemy prawdy!” If Miedviediev
knew how popular the Russian paper in
Poland was, he would have brought a few
copies and handed them out.
The group also displayed signs like
“Where are the injured from the plane?”
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suggesting that the “Ruscy” found the
injured and kill them off. This is how
ridiculous the group has become.
Polish Local Elections happened, and
John Godson (born in Nigeria) became the
first black representative in the Polish
Lower House of Parliament. He replaced
Civic Platform’s Hanna Zdanowska who
became president of łódź. His Polish wife
is from Szczeciń, and they have four
beautiful children. In Poland he feels at
home, “I am from Łódź, I will live here, I
want to die here and I want to be buried
here.” His students (he is a professor) say
that Dr. Godson has the ability to connect
with people and bring people together.
You know it’s Christmas season when
my local paper T& G (that along with the
Boston Globe is owned by the New York
Times) spreads out latkes recipes with the
short description that even in Israel, it is
not the big deal it is in the US.
I won’t discover America if I say that
potato pancakes in Central and Eastern
Europe weren’t invented by Jewish people
or brought by them from Spain. That was
actually fried cheese…They were there as
the food of the poorest. The land owners
sometime paid the poorest with unwanted
rotten potatoes that if grated and fried,
were still good enough to eat. Nowhere is
it said that the poorest were Jews as
poverty did not discriminate between
Jews and Christians.
The same T&G omitted some quite
interesting (especially for Americans)
information that went around the world
last week. For five years, a group of
Spanish historians tried to figure out the
origins of Christopher Columbus. And
they came to an interesting conclusion.
Apparently, he could not possibly be a son
of a poor Italian street vendor. How would
he possess such knowledge of sea
navigation? How was he able to marry a
noble woman, and how did he convince
the king of Spain to lend him a fleet so he
could sail on such a lengthy voyage?
According to the group, Columbus’
alleged father was, none else but the
Polish King Władysław Warneńczyk (son
of Władysław II Jagiełło) who was in
exile in Madeira.
From history, we know that he was
killed during the Battle of Varna against
the Turks, but his body is not buried in
Wawel, because it was never found. The
Portuguese legend has it that he survived,
and escaped to Portugal where he married
a noble Portuguese woman and had two
sons. He was known there as Henry the
German and received land from the king
of Portugal, Alfonso V. He even
established a church there. It is also said
that documents exist there that Polish
monks, after rumors spread, traveled there
to confirm the identity of the king. The
Spanish historians want the officials of
Wawel castle to allow DNA testing on
Warneńczyk’s father, King Jagiełło...
Whether true or false, I’m quite puzzled
that the NYT (Boston Globe or local
T&G) did not run this information. You
would think they would…If only for the
entertainment of the readers…
More of the world’s news...
Wikileaks, widely reported by
journalists “nad Wisłą,” showed that the
US ambassador “Ashe warned the State
Department on Feb. 13, 2009, that Polish
defense officials expected to see
operational missiles, 'not potted plants,' as
part of a Patriot missile battery in
Poland.” The “potted plant” term was
actually used by Polish minister Stanisław
Komorowski (killed in Smolensk). It
turned out that the Patriots meant for
Poland were …not armed. What are they
good for then if you cannot use them?
On his first visit to Washington, in the
midst of Wikileaks revelations, President
Komorowski decided to ridicule the visa
requirements. He asked why Poles still
have to have them while our neighbors do
not. He said that as the fourth Polish
president since Lech Wałęsa, he had to fill
out a visa application that asks if you were
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engaged in prostitution, genocide, or a
terrorist organization.
At the German Marshall Foundation in
Washington, the Polish president said that
he does not profess prostitution or engage
in genocide. However, he admitted that
when asked about being involved in
terrorism, his hand shook and he did not
know what to write as according to the
communist government, he was back then
a terrorist. Should he lie to the US
government about it? If Kościuszko and
Pułaski, he said, were present today, they
too had to fill out the visa application and
be asked the same questions.
The entire room at GMF was laughing,
and that was the point. If nothing worked,
let’s ridicule the US government on how
silly the situation is. “I suggested,” he
continued, “that nobody should have to
write this at all, no Kowalski, no
Malinowski. This is nonsense that we do
not understand, the nonsense that upsets
the Polish - American relations.”
According to President Komorowski, it
should be in Polish and American best
interests, that Poles would be able to come
here, and in his opinion, the renewal of
Polish-American relations is needed, but
without it (the abolishing of visa
requirements), it is going nowhere.
“Poland is the most pro-American
country, which does not happen all the
time. In Poland, people like America.
Those visas and leaks and CIA prisons,
besides Iraq and Afghanistan, happened
that caused 1/3 of potential sympathy to
go to hell already!”
He noted that the USA reminded Poles
of freedom, and that’s the base of Polish
pro-Americanism. “Do not destroy it.”
Minister of Defense Sikorski went even
farther suggesting visas for Americans
and noted that the US government already
broke the contract by demanding money
for the visa application. Americans claim
that visas are free (when you finally get it)
after paying a $100 fee to fill out the
application. Those who filled it out and
did not receive a visa never got their
money back. Oh yeah, it’s nonrefundable.
I’ll say, Mr. President Obama, it's
Christmas time, you want to fix relations?
Give us a visa-free entry under the
Christmas tree (pod choinkę). Your
advisers did not tell you yet that most
Poles who come to the US lately are
tourists (my own cousin considers her
honeymoon here) who have enough
money to leave behind, because Poland,
as the 21st world’s richest economy, is
doing quite well. Those who need jobs
already went to the EU countries - much
closer and much cheaper (the flights are!),
and they can visit their families (and viceversa) on the holidays.
The days when everyone in Poland
wanted to come to the US to work are
gone. Instead President Obama offered
President Komorowski a “promise” that
this issue will be resolved by the end of
his presidency which means not until
2013. That’s not a real present! That’s a
fruitcake.
It is at this time of year when Heifer
International sends out a flyer that says,
”What do you get a person who has
everything? How about a goat, llama or
water buffalo?” I believe most of my
friends have, if not everything, at least the
majority of possessions that they need.
Any more would only cause more chaos
to their already chaotic, disorganized
lives. Now, whom should I give a llama?
Gail lives by the brook, so maybe she’ll
enjoy a water buffalo? Kathy loves to
cook so she may want a goat to show off
her cheese-making skills.
My mom may need a snow blower or at
least a new shovel to dig herself out from
the heavy snow that blankets Poland’s
lowlands.
What is a llama good for? I have no
clue. I know! I will send a lama to
President Obama. How about that?
Merry Christmas and Wesołych Świąt!

Tax Planning from 3
Make gifts.
Take advantage of the 2010 gift tax
exclusion by making gifts before
December 3l. The first $13,000 that you
gift to any one donee during 2010 is not
taxable. You can gift up to $26,000 taxfree if you elect to split the gift with your
spouse. Gifting income-producing assets
such as dividend-paying stocks can reduce
your future taxable income because
you’re transferring future income to the
donee.
Bunch deductible expenses.
When you're married and file a joint
return, the standard deduction for 2010 is
$11,400 ($5,700 for singles). If your
itemized deductions are close to this
amount, you may benefit from
“bunching,” or accumulating expenses
into one year. You can then alternate
between itemizing one year and taking the
standard deduction the next, saving tax
dollars by doing so. Items to review when
deciding on the bunching strategy are
medical and dental expenses, real estate
and personal property taxes, mortgage
interest payments, charitable
contributions, dues, and subscriptions to
professional journals.
When making the choice between
itemizing and using the standard
deduction for 2010, be aware that higherincome taxpayers get the full deduction
for their itemized deductions this year.
Next year the income-based reduction on
total itemized deductions is scheduled for
reinstatement. Also, keep the alternative
minimum tax (AMT) calculation in mind.
The standard deduction offers no benefit
when you're subject to the AMT, and
neither do certain itemized expenses.
Analyze equipment purchases.
Can you get a good deal on business
equipment you need before January 1?
Electing to expense the cost of assets you
purchase and use in your business before
the end of the year is a standard taxsaving move. If you’re unable to use the
entire deduction, you can carry the excess
to future years. However, you must make
the election on this year’s return. For
2010, the maximum Section 179
deduction is $500,000. And don’t
overlook the reinstated 50% bonus
depreciation for new equipment
purchases.
Gather records for business credits.
The small business health care credit
reduces your business tax bill by up to
35% of eligible premiums you pay for
your employees’ health insurance. The
full credit is available when you have ten
or fewer workers who earn average annual
wages of $25,000 or less. A law enacted
in March offers two new benefits for
hiring unemployed workers. First, for
2010 you can claim a payroll tax
exemption from your share of the social
security tax on wages you pay to
qualifying new hires through December
31. Second, for 2011 you will be eligible
for the new hire retention credit for wages
you pay to those qualifying employees
who stay on the job for 52 weeks. The
maximum credit is $1,000.
If you have additional questions about
the ideas mentioned here and/or the many
other strategies available to you, they may
be directed to me at 800-CPA-KROL (272
-5765), or you may write to:
News of Polonia
Your tax and Financial Matters
2245 E. Colorado Blvd. 104/177
Pasadena, CA 91107
E-Mail: polishnews@att.net
__________
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“Hej
w dzień
narodzenia
Syna
Ks. Lucjan Kamieński SDB
Jedna trzecia mieszkańców naszej
planety uznaje, że Jezus Chrystus jest
Bogiem i Synem Maryi. Ci wszyscy
wiedzą, że Chrystus, Bóg-Człowiek
narodził się w ubogiej szopie, opodal
miasteczka Betlejem. O Jego cudownym
narodzeniu opowiadają nam Ewangelie.
Okoliczności i miejsce narodzenia Jezusa
znane są nam wszystkim natomiast gorzej
jest gdy chodzi o datę narodzin Jezusa.
Tradycja Kościoła Wschodniego i
Zachodniego
przyjmuje,
że
narodzeniaeBożej Dzieciny miało miejsce
w zimie. Żaden z Ewangelistów podobnie
jak Tradycja Chrześcijańska nic nie
mówią o dacie narodzin Syna Bożego.
Dlaczego 25 Grudnia
jest datą Bożego Narodzenia?
Trzeba wiedzieć, że chrześcijanie od
początku świętowali Zmartwychwstanie
Jezusa czyli Wielkanoc a nie Boże
Narodzenie. W owym czasie
wspomnienie narodzin Jezusa nie było aż
tak ważne jak wydarzenie Męki, Śmierci i
Zmartwychwstania
Chrystusa.
Wydarzenia wielkanocne były centrum
pobożności i liturgii pierwotnego
Kościoła w owym czasie. Dopiero
w II-gim lub III-cim stuleciu punktem
zainteresowania chrześcijan stały się inne
wydarzenia w tym też i sprawa narodzenia
Jezusa.
Wszystko wskazuje na to, że
chrześcijanie III-ciego stulecia, nie znając
dokładnej daty narodzin Jezusa, datę
25 grudnia przyswoili sobie jako datę
symbliczną Jego narodzin. Ale dlaczego
właśnie ta a nie inna data????
Dzień 25 grudnia to dzień słonecznego
przesilenia zimowego. Tego dnia
w imperium rzymskim celebrowano
pogańskie święto narodzin „bożka
Słońca”. Święto ustanowił cesarz August
właśnie w III-cim stuleciu. Na mocy
nakazu cesarza wszyscy mieszkańcy
imperium w tym chrześcijanie,
zobowiązani byli do przestrzegania tego
święta. Być może chrześcijanie, aby
uniknąć konfliktów z władzami czyli
z prawem cywilnym, wpadli na pomysł
aby zaakceptować datę 25 grudnia ale nie
jako święto pogańskie „narodzenia bożka
Słońca”, lecz jako święto narodzenia
Chrystusa, którego prorok Zachariasz
określił słowami; „...z wysoka
Wschodzącym Słońcem”. Prorok
Malachiasz określil jako „Słońce
Sprawiedliwości”, a Symeon powiedział o
Nim, że jest „Światłem na oświęcenie
pogan i chwale Izraela”. Sam Chrystus o
sobie powiedział, że jest „Światłościaą
świata”.
Inna hipoteza co do daty
Bożego Narodzenia w dniu 25 grudnia
Teoria ta opiera się na przekazach
a p o k r y f i c z n y c h
p i s m
nowotestamentalnych.
Pisma
apokryficzne to pisma, które nie zostały
przyjęte przez Kościół jako pisma
natchnione, niemniej stanowią one pewną
wartość w nauczaniu Kościoła. Pisma te
uzasadniają, że zwiastowanie NMP
w Nazarecie a więc cudowne poczęcie
Syna Bożego, miało miejsce 25 marca.
Jeśli tak to narodzenie Jezusa musiało
mieć miejsce 25 grudnia czyli 9 miesięcy
licząc od daty 25 marca.
Jeśli ktoś może ma pewne zastrzeżenia
do tego, że nie mamy dokładnej daty
przyjścia na świat Zbawiciela to jedno nie
może budzić wątpliwości, że Jezus
Chrystus, druga Osoba Trójcy Świętej,
stał się człowiekiem i narodził się aby nas
zbawić. Moment przyjścia na świat Syna
Bożego dał początek obliczania lat
według ery chrześcijańskiej, zwanej
„nasadza era” lub „era dionizyjska”. A
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Assange i przecieki
sekretów USA
Iwo Cyprian Pogonowski
www.pogonowski.com
Julian Assange, Australijczyk
z pochodzenia, ma lat 39. Był on
wychowany w tradycji ruchów
antywojennych, jest inicjatorem
WikiLeaks - ruchu przecieków sekretów
państwowych USA, który został
niedawno aresztowany w W. Brytanii.
Mimo tego ochotnicy tego ruchu nadal
publikują tajne dokumenty służb USA,
podczas gdy autor książki p. t.
„ Kon ie c zne S ekr e ty, Me d ia i
Praworządność.” ( „Necessary Secrets, the
Media, and the Rule of Law”) Gabriel
Schoenfield, twierdzi w The Wall Street
Journal z 9go grudnia 2010, że w celu
zasądzenia go na rozprawie sądowej musi
być udowodnione, że człowiek ten działał
wywrotowo w ramach ruchu „WikiLeaks”
co z punktu widzenia służb USA wydaje
się oczywiste, na wypadek wydania go
w ręce amerykańskiego wymiaru
sprawiedliwość i sporządzania przeciwko
niemu aktu oskarżenia.
W praktyce wiadomo, że działacze
w podobnych sytuacjach, takich w jakiej
znajduje się Assange, zwykle
ubezpieczają się za pomocą groźby
natychmiastowego opublikowania przez
wielu ich zwolenników jednocześnie
specjalnie niepożądanych sekretów służb
państwowych USA i innych państw
NATO. Amerykańskie prawo z 1917 roku
t. zw. „Espionage Act” czyli „Prawo
Przeciwko Szpiegostwu” zalicza
„przekazywanie informacji związanych
z bezpieczeństwem USA osobom
nieupoważnionym” do działalności
szpiegowskiej.
Assange napewno pogwałcił przepisy
amerykańskie, natomiast nie wiadomo, co
się dzieje w tak zwanej „szarej strefie,”
w której dygnitarze rozważają sprawę
„mniejszych szkód,” a mianowicie czy
warto odstraszać innych działaczy ruchu
„WikiLeaks” losem zgotowanym przez
nich temu człowiekowi, czy raczej
zapobiegać ogłoszeniu przez tychże
działaczy, kompromitujących danych
takich jak oficjalne stosowanie tortur
nieraz kończących się śmiercią
bezprawnie aresztowanego człowieka
przez służby USA, n.p. przy pomocy
tłumaczy izraelskich z angielskiego na
arabski, doświadczonych w stosowaniu
tortur wobec Palestyńczyków.
Poza tym trzeba by w czasie publicznej
rozprawy udowodnić, że Assange
wiedział, że ogłaszane przez niego sekrety
rządu USA mogą temuż rządowi jak i
całemu jego państwu „zaszkodzić.” Jest to
sprawa trudna, ponieważ konstytucja
USA gwarantuje „wolność słowa,”
podczas gdy według stwierdzenia
publicznego przez ministra obrony USA,
Roberta Gates’a, „niewielkie” są szkody
wyrządzone przez Assange i przekazy
w ramach jego „WikiLeaks.” Mimo tego
wiadomo, że Assange ogłosił nazwiska
Afganów, kolaborantów i donosicieli
przeciwko afgańskiemu ruchowi oporu,
który to ruch oporu, zwłaszcza Talibani
„afgańskich zdrajców” zabijają.
Tymczasem wiadomo, że szczegółowe
badania motywacji 3000 samobójczych
terrorystów, przez prof. Pope na
Uniwersytecie Chicagowskim wykazały,
że obecnie w Afganistanie ataki
samobójcze są powodowane „wyłącznie
obecnością wojsk obcych” w ojczyźnie
Afganów, tak samo jak to miało miejsce
od ponad dwóch tysięcy lat. Podsumował
to Lord Curzon nazywając Afganistan
„cmentarzem imperiów.”
Wiadomo, że żadna dziennikarska
rewelacja dotycząca publikacji tajnych
dokumentów w USA nigdy nie
spowodowała konsekwencji sądowych i
jednocześnie każdy dziennikarz pamięta
sprawę t. zw. „Pentagon papers”
kompro mitu jących a merykańskie
prowadzenie wojny w Wietnamie, za
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Związek Wojujących
Bezbożników
Jan Maria Jackowski
Pamiętny wyrok Europejskiego
Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu
w sprawie krzyża sprzed prawie roku
wyznaczył nowy etap dechrystianizacji
Europy. Jego celem było „uoficjalnienie”
ateizmu jako ściśle obowiązującej
w przestrzeni publicznej doktryny
ideologicznej w krajach Unii
Europejskiej. W końcu września tego roku
strasburski Trybunał posunął się do
skrajnego relatywizmu, by dać wyraz swej
niechęci do Kościoła katolickiego. Zaczął
dzielić religie i związki wyznaniowe na
„słuszne” i „niesłuszne”. Sędziowie tym
razem orzekli, że mormoni w Niemczech
mogą wyrzucić z pracy osobę, która
dopuściła się aktu zdrady małżeńskiej, a
tym samym zaszkodziła wiarygodności
pracodawcy. Natomiast Kościół katolicki
w tym kraju nie może zwolnić z pracy
osoby, która swoim zachowaniem
sprzeniewierza się chrześcijańskiej
moralności i jest przyczyną publicznego
zgorszenia. Ponadto w tym wypadku „nie
doszło do zaszkodzenia wiarygodności
pracodawcy”.
Orzeczenia strasburskie są oczywistym
sygnałem, że fundamentaliści laiccy
wyraźnie przystąpili do ofensywy w całej
Europie. Również w Polsce
zaktywizowali swe działania. Trafiają na
podatny grunt w tej części społeczeństwa,
która przez lata w III RP ulegała
indoktrynacji mentalnych spadkobierców
Komunistycznej Partii Polski (KPP) i
Róży Luksemburg z jej koncepcją
wykorzenienia tradycji religijnej i
narodowej Polaków. Choć komunizm
w Europie oficjalnie upadł, to jednak
pewne idee są „wiecznie żywe”.
Komuniści, którzy w czasach PRL
ateizowali Polskę, byli niekiedy
krytykowani na Zachodzie, ale europejski
„obóz postępu i demokracji” cenił ich za
determinację w walce z chrześcijańskim
dziedzictwem. Najwyraźniej myśli
Anatola Wasiljewicza Łunaczarskiego,
w latach 1917-1929 ludowego komisarza
oświaty w Związku Sowieckim stanowią
spoiwo łączące dzisiejsze środowiska
lewicowo-laickie w całej Europie.
Ten bolszewicki ideolog marzył o nowej
religii ludzkości (jej koncepcja: człowiek
osiąga dojrzałość, ucząc się posługiwać
własnym rozumem bez cudzego
zwierzchnictwa) - religii, której patronami
mieli być Marks i Nietzsche, co wyłożył
w swym dwutomowym dziele „Religia i
socjalizm”. W walce ze „starą” wiarą
chrześcijańską Łunaczarski radził:
„Religia jest jak gwóźdź: kiedy uderzysz
w głowę, wbijasz go tylko głębiej. (...)
Potrzebne są obcęgi. Religię trzeba
schwycić mocno, podważyć od spodu nie trzeba jej bić z góry, ale wyciągać,
wyciągać z korzeniami”. I dziś nadal
metoda młotka i obcęgów jest
realizowana. Zgodnie z przesłaniem
„Dekretu przeciw chrześcijaństwu”,
w którym Fryderyk Nietzsche zapisał
między innymi: „Wojna na śmierć i życie
przeciw kalectwu. Kalectwem jest
chrześcijaństwo. To ono było do dnia
dzisiejszego największym nieszczęściem
ludzkości”.
Pamiętamy, co się działo przez ostatnie
tygodnie wokół krzyża na Krakowskim
Przedmieściu. Słyszymy, jak „politycznie
poprawni” domagają się wykluczenia
z życia publicznego osób, które
dopominają się poszanowania dla
konstytucyjnie zapisanych praw rodziców
do wychowania dzieci zgodnie z ich
przekonaniami, i przypominają przepisy
prawa, które umożliwiają szkołom
katolickim niezatrudnianie osób
manifestujących skłonności lesbijskie.
Widzimy, jak lewicowi działacze według wzorców wypracowanych przez
Władysława Gomułkę - krytykują Kościół
katolicki. To nieomylny znak, że wraca
stare, choć już nie pod sztandarami
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Prezydenckie
Forum

Prof. Jerzy Przystawa,
Uniwersytet Wrocławski

W środę 1 grudnia 2010 miałem
zaszczyt uczestniczyć, jako Prezes
Zarządu Stowarzyszenia na rzecz Zmiany
Systemu Wyborczego – Jednomandatowe
Okręgi
Wyborcze
(JOW)
w zorganizowanym przez Prezydenta RP
„Forum Debaty Samorządowej”, której
celem, jak rozumiem, jest przygotowanie
do zamierzonych przez Pana Prezydenta
inicjatyw ustawowych w sprawie
struktury i funkcjonowania samorządu
terytorialnego. Obradom przewodniczył
min. Olgierd Dziekoński, Minister Stanu
w Kancelarii Prezydenta, a Pan Prezydent
przysłuchiwał się obradom, wygłosił
słowo wstępne i podsumował pierwszą
część obrad. Wprowadzenie do dyskusji
przygotowali doradcy Prezydenta RP,
profesorowie Paweł Świaniewicz i Michał
Kulesza. Uczestnicy, w liczbie ok. 60,
podzieleni byli na dwie grupy –
siedzących za stołem właściwych
uczestników Debaty (ok. 20) i ok. 40osobową grupę „obserwatorów”.
Przedstawiciele mediów dopuszczeni byli
tylko na kilka początkowych minut, dla
zrobienia zdjęć. Całość spotkania była
nagrywana i ma być dostępna
w Internecie. Czas wystąpień był ściśle
reglamentowany: po 3 minuty dla
uczestników właściwych i 2 minuty dla
obserwatorów.
Prof. Świaniewicz wprowadził do
kwestii jednostek pomocniczych
samorządu terytorialnego, a prof. Kulesza
przygotował opracowanie na temat relacji
między władzą wykonawczą, a
uchwałodawczą na różnych szczeblach
samorządu terytorialnego. Jest rzeczą
ciekawą, że projektodawcy rozważają, de
facto, regulację ustawową czwartego
stopnia samorządu terytorialnego, bo do
tej pory ograniczaliśmy się do trzech
(województwa, powiaty, gminy).
Wprawdzie prof. Świaniewicz
wielokrotnie zastrzegał się, że jest
przeciwnikiem „przeregulowania” sprawy
jednostek pomocniczych, jakby nie
dostrzegając, że sam pomysł regulowania
ustawowego sprawy rad osiedlowych,
dzielnicowych itp., jest już sam w sobie
daleko idącym przeregulowaniem.
W dyskusji, obserwator, p. Mariusz Wis,
Prezes Zarządu Fundacji im. Madisona
„Jednomandatowe Okręgi Wyborcze”,
wysunął koncepcję zupełnego
zrezygnowania z ustawowego
regulowania spraw samorządowych i
pozostawienia decyzji, w szczególności
kwestii ordynacji wyborczych, samym
samorządom. Ale głos ten, jak na razie,
pozostał bez echa.
Niezwykłym, ale zasadniczym,
elementem tego spotkania i debaty był
fakt, ze wszyscy mówcy, bez wyjątku,
zdecydowanie popierali koncepcje
jednomandatowych okręgów wyborczych
na różnych szczeblach samorządu
terytorialnego, aczkolwiek tu były pewne
niuansowe różnice. Natomiast sam Pan
Prezydent opowiedział się zdecydowanie
za JOW na wszystkich szczeblach
samorządu terytorialnego, bo uważa, że
będzie to znaczący krok w kierunku
ewolucyjnego przejścia na system JOW
także w wyborach do Sejmu. „Gdy to się
sprawdzi w samorządzie, to będziemy
mieli poważny argument za
wprowadzeniem JOW w wyborach
parlamentarnych”.
Ponieważ praktycznie wszyscy
uczestnicy debaty wychwalali zalety
systemu JOW, więc w moich dwu
minutach, nie oparłem się pokusie
wyrażenia oczarowania tą atmosferą i
pozwoliłem sobie powiedzieć, że kiedy
razem z obecnym na sali b. Prezesem
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Prezydenci Polski i Rosji
przekonywali, że sprawy
dzielące oba kraje nie
powinny blokować
współpracy.
Jerzy Dudek i Marcin Włodarski
Wizyta: przełom czy kurtuazja?
Dmitrij Miedwiediew został powitany
z najwyższymi honorami przez kompanię
Wojska Polskiego, ale przed Pałacem
Prezydenckim czekała na niego też grupa
demonstrantów domagających się
wyjaśnienia okoliczności katastrofy
smoleńskiej.
Władze obu krajów liczą jednak, że
dwud n iow a w izyta ro s yj sk iego
przywódcy w Polsce zwiększy wzajemne
zaufanie i będzie impulsem do
zacieśnienia współpracy gospodarczej.
Różne oceny historii
Dobrą atmosferę miało zapewnić
rozpoczęcie rozmów od spotkania
Bronisława Komorowskiego i Dmitrija
Miedwiediewa w towarzystwie żon Anny
i Swietłany. Potem pierwsze damy
wybrały się na zwiedzanie Muzeum
Fryderyka Chopina, a przywódcy
rozmawiali w cztery oczy, jedynie
w obecności tłumaczy.
Bronisław Komorowski pierwszy raz
spotkał się z Dmitrijem Miedwiediewem

podczas jego nieoficjalnej wizyty
w Krakowie z okazji pogrzebu prezydenta
Lecha Kaczyńskiego. Kolejny raz
rozmawiali w maju w Moskwie na
obchodach 65. rocznicy zakończenia II
wojny światowej. Przywódcy mówili
wówczas, że tragedia pod Smoleńskiem
powinna zbliżyć oba narody, a nie
pogłębiać istniejące podziały.
Nieprzypadkowo kilka dni przed wizytą
Miedwiediewa w Polsce rosyjska Duma
stwierdziła w uchwale, że za zbrodnię w
Katyniu odpowiada stalinowski reżim, a
ZSRR był państwem totalitarnym.
– Ostatnio Rosja podjęła wiele
bezprecedensowych kroków na rzecz
oczyszczania dziedzictwa przeszłości –
łącznie z przekazaniem akt sprawy
katyńskiej i przyjęciem rezolucji przez
Dumę. Ta linia będzie kontynuowana.
Wybraliśmy ją absolutnie świadomie –
mówił w Warszawie prezydent
Miedwiediew. Podkreślał, że prawda jest
potrzebna nie tylko Polakom, lecz także
Rosjanom.
Ale były sygnały, że interpretacja
historii nadal będzie różnić oba narody.
Miedwiediew, podobnie jak premier
Władimir Putin podczas zeszłorocznych
obchodów rocznicy wybuchu wojny na
Westerplatte, zestawił sprawę mordu na
polskich oficerach ze śmiercią sowieckich
jeńców po wojnie w 1920 roku, chociaż
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Najgorsza jest władza,
której nie można
kontrolować

Komorowski po
spotkaniu z Obamą.
„Jesteśmy zadowoleni”

Z prof. Janem Kłosem, kierownikiem
Katedry Etyki Społecznej i Politycznej
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Jana Pawła II, rozmawia Anna
Ambroziak
Co Pana zdaniem miało wpływ na
decyzje wyborców?
- Rzeczywiście przed wyborami panowała
pewna gorączkowość i niepewność, czy
spełnią się oczekiwania społeczne
w związku z wyborami. Zawsze ważna
jest
cnota
przezorności
i
wstrzemięźliwości: chodzi o to, by nie
obiecywać za dużo, w każdym razie nie za
wszelką cenę, żeby tylko otrzymać
mandat społecznego zaufania; no i
społeczeństwo musi mieć świadomość, że
nawet realizacja słusznych oczekiwań
zależy od wielu czynników i nie może się
ziścić z dnia na dzień. Pewnie w związku
z tym ostatnim oferta wyborcza, czym
można głos wyborczy „kupić”, staje się
coraz bardziej zawężona. Coraz trudniej
jest obiecać coś, co rzeczywiście można
zrealizować, coraz trudniej obiecać też
coś, w co społeczeństwo uwierzy. Nasza
wiedza dotycząca życia społecznego, jak
mam nadzieję, poszerza się, zyskujemy
coraz większą świadomość pewnych
mechanizmów, tego, co jest tylko grą
wyborczą i co jest pustą obietnicą.
Politycy posługują się różnymi kluczami,
by przyciągnąć uwagę społeczną.
Jak by je Pan zdefiniował?
- Może nim być tragedia smoleńska, hasło
„patriotyzm” czy tradycja - które
ugrupowanie nawiązuje do tych haseł
bardziej, a które mniej. Można
powiedzieć, że rozgrywa się swoista
polaryzacja społecznego zainteresowania
wokół nośnych tematów. Takim kluczem
może być IV RP czy walka z bezrobociem
- wiadomo, że jest to zjawisko złe, bo
człowiek pozbawiony pracy czuje się
wyobcowany i wyeliminowany ze
społeczeństwa. Zrealizowanie pełnego
zatrudnienia jednak nie jest możliwe,
wiele zależy tu od aktywności obywateli,
ich umiejętności dokształcania,
przekwalifikowania, inwestycji. Czasami
mieliśmy do czynienia, zwłaszcza na
początku naszej transformacji, z kluczami
wręcz magicznymi - była nim swego
czasu choćby „czarna teczka” Stanisława
Tymińskiego, w której miał on rzekomo
(niepochlebne) informacje o wszystkim
politykach. Czarna teczka jak puszka
Pandory i tylko jeden człowiek może ją
otworzyć. Żyjemy w czasach pełnych
nadziei, ale i rozczarowań. Dobrze, że już
takim magicznym rozwiązaniom
przestaliśmy ufać. W moim przekonaniu,
powinniśmy coraz bardziej umacniać się
jako pewne wspólnoty lokalne i
wspólnota narodowa, a mniej liczyć na
rozwiązania polityczne
oraz
instytucjonalne. One są oczywiście także
ważne, ale bez naszej gotowości robienia
czegoś dobrego dla siebie i naszych
bliźnich na nic się zdadzą. Powinniśmy
być bardziej gospodarzami u siebie niż
petentami u polityków. Zresztą to samo
dotyczy instytucji i osób w niej
zatrudnionych. One mają służyć
obywatelom, zaradzać ich potrzebom, a
nie być miejscami na wygodne
przeczekanie do następnych wyborów.
Można rozdzielić te dwie sfery?
- Wymiar decyzyjny wiąże się z całym
zagadnieniem decentralizacji, na ile
samorządy będą istotnie samorządne. To
jasne, że jeśli nie trafi do samorządów
odpowiednie zaplecze finansowe,
niewiele będzie można zrobić. Czasami
jednak (a może nawet często) trafia
niewiele, a i to jest zmarnowane. Proszę
popatrzeć, jak zaradni rodzice potrafią
stworzyć ciepły i bezpieczny dom (choć
skromny) dla swoich dzieci, a nie dają
sobie z tym rady ci, których materialnie
stać na wiele. Jeśli rząd centralny mówi o

Prezydenci Polski i USA - Bronisław
Komorowski i Barack Obama - spotkali
się w Białym Domu 8-mego grudnia.
Przez piętnaście minut prezydenci
rozmawiali w cztery oczy; następnie
przewodniczyli rozmowom delegacji.
Obaj prezydenci potwierdzili swoje
zaangażowanie w umacnianie polskoamerykańskiego sojuszu poprzez
rozszerzanie współpracy strategicznej i
obronnej, wsparcie dla pogłębienia relacji
gospodarczych i promowania
demokratycznych instytucji w Europie i
na świecie. Obaj przywódcy wyrazili wolę
kontynuacji wspólnych działań w celu
utrzymania
silnych
więzi
transatlantyckich, adekwatnych do szans i
wyzwań XXI wieku. Prezydent Stanów
Zjednoczonych obiecał Bronisławowi
Komorowskiemu, że do końca swojej
kadencji postara się znieść wizy dla
Polaków podróżujących do USA.
Przywódcy zobowiązali się także do
rozbudowy programu Fulbrighta: obydwa
rządy będą również rozmawiały o
rozwoju inicjatywy Parlamentarnego
Programu Wymiany Młodzieży.
Prezydent Komorowski i Prezydent
Obama z satysfakcją przyjęli publicznoprywatną współpracę pomiędzy PolskoAmerykańską Fundacją Wolności i
wiodącymi firmami amerykańskimi,
mającą na celu umożliwienie polskim
studentom i młodym profesjonalistom
staży w amerykańskim sektorze
prywatnym.
Prezydent Komorowski podziękował
Prezydentowi Obamie oraz Narodowi
Amerykańskiemu za ich gościnność oraz
zaprosił Prezydenta Obamę do złożenia
wizyty w Polsce.

prof. Jan Kłosem do str 23

Brzeziński: przeciez Obama
sam nie zniesie wiz
Według prof. Zbigniewa Brezińskiego
spotkanie prezydenta Komorowskiego
z prezydentem Obamą było
potwierdzeniem, że stosunki między USA
a Polską są bliskie i solidne, oparte na
podobnych założeniach i zasadach
strategicznych. Jest to potwierdzenie
faktów. Zapytany, jak należy odczytać
deklarację Obamy, że jeszcze za jego
rządów zostaną zniesione wizy wjazdowe
do USA dla Polaków, Brzeziński zalecił
ostrożność. - Prezydent USA ma pewne
ograniczenia w sprawie wiz. To nie jest
jego osobista decyzja. To wymaga
współpracy z Kongresem i zrozumienia ze
strony Polski, że nie można traktować
pochopnie amerykańskich przepisów
imigracyjnych i stwarzać sytuacji, że na
przykład ktoś przyjeżdża do USA na wizę
sześciomiesięczną i pozostaje tam przez
sześć lat. To są pewne niedociągnięcia ze
strony Polski - powiedział profesor.
Pod koniec pierwszego dnia wizyty
w USA prezydent Bronisław Komorowski
spotkał się w Waszyngtonie z prezesem
Kongresu Polonii Amerykańskiej
Frankiem Spulą i uczestniczył
w uroczystej kolacji z udziałem
przedstawicieli biznesu i świata nauki. ❒
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Dzwoń do
Polski
1 cent za minutę
z każdego telefonu, teraz... dzisiaj

Informacja na
www.PoloniaSF.org
Kliknij na kartę telefoniczną
w lewym górnym rogu strony

Rodziny ofiar
smoleńskiej katastrofy
chcą międzynarodowego
śledztwa
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Stowarzyszenie na rzecz Zmiany Systemu Wyborczego Raport z sekcji oficerów
Jednomandatowe Okręgi Wyborcze

Malgorzata Lewicka, Radio Maryja
Wszystkie komunikaty przekazane
polskim pilotom przez rosyjskich
kontrolerów były nieprawdziwe wynika
z analiz przeprowadzonych przez byłego
żołnierza służb lotniczych, który pragnie
zachować anonimowość. Dlaczego do
tego doszło, jak to się stało i kto jest za to
odpowiedzialny? Rodziny ofiar
smoleńskiej tragedii do dziś nie otrzymały
odpowiedzi na te i inne pytania dotyczące
katastrofy. W dalszym ciągu mają też
utrudniony dostęp do dokumentów
j aw n ych . P od czas wys łu c h an ia
publicznego w Parlamencie Europejskim
w Brukseli stwierdziły, że są za dobrymi
relacjami z Rosją, ale nie zgadzają się na
to, by odbywało się to kosztem prawdy.
Opuszczeni przez państwo bliscy ofiar
zrzeszeni w Stowarzyszeniu Rodzin
Katyń
2010
domagają
się
międzynarodowego śledztwa.
Europa usłyszała prawdę o Smoleńsku
We wtorek siódmego grudnia br. sala
konferencyjna Parlamentu Europejskiego
w Brukseli, w której odbywało się
wysłuchanie publiczne na temat katastrofy
smoleńskiej była wypełniona po brzegi.
Jak stwierdzili unijni obserwatorzy nigdy
jeszcze nie mieściła tylu gości.
Europejska opinia publiczna po raz
pierwszy usłyszała o tym, co wydarzyło
się przed i po katastrofie, że to nie generał
Andrzej Błasik trzymał ster, że to nie
prezydent Lech Kaczyński zmuszał
pilotów do lądowania, że tak naprawdę to
rosyjscy kontrolerzy od samego początku
wprowadzali polskich pilotów w błąd.
Dowodem były przedstawione na
wysłuchaniu zdjęcia satelitarne, które
pokazują konsekwencje złego
naprowadzania samolotu. W miejscu
przed polaną ze szczątkami maszyny
widoczne są wyżłobione kołami samolotu
bruzdy drogi przyziemienia. Z analizy
raportów rosyjskich kontrolerów i
manewrów dokonywanych przez załogę
T154M zarejestrowanych na czarnych
skrzynkach wynika, że wszystkie dane
przekazane polskim pilotom były błędne.
Nieprawdziwa była informacja o tym, że
samolot był na kursie, błędne były
wskazania z odbiorników NDB i GPS. Jak
powiedział były żołnierz służb lotniczych
obecny na spotkaniu gdyby choć jedno
z tych danych było prawdziwe polscy
piloci zdołaliby uratować delegację
zdążającą 10 kwietnia do Katynia.
To Rosjanie naciskali by były dwie
różne delegacje polskich polityków
Jak powiedział poseł Antoni
Macierewicz wszystko zaczęło się od
wystąpienia prezydenta Lecha
Kaczyńsk iego na Westerpla tte.
W obecności prezydenta Rosji Dmitrija
Miedwiediewa i niemieckiej kanclerz
Angeli Merkel polski prezydent
powiedział, że Katyń był ludobójstwem i
Polska nigdy nie ustanie by to udowodnić.
To było przyczyną rozdzielenia wizyt na
dwie: 7 i 10 kwietnia. Dążono za wszelką
cenę, by skupić uwagę na wizycie
premiera Donalda Tuska. Wysiłek
ochrony skupiony był na 7 kwietnia, co
skutkowało wydarzeniami z 10 kwietnia.
Interesująca w tej sprawie jest wypowiedź
nie żyjącego dziś Tomasza Merty, byłego
podsekretarza stanu w ministerstwie
kultury, który także zginął pod
Smoleńskiem. Zwrócił on uwagę na
zaskakujący zwrot stanowiska Rosji
wobec delegacji z 10 kwietnia. Przez cały
czas Rosja była przeciwna tej wizycie
jednak bezpośrednio przez feralnym lotem
zaczęto zachowywać się tak, jakby
czekano na prezydencką wizytę
z otwartymi ramionami. Strona rosyjska
nagle wycofała się ze wszystkich
zastrzeżeń. Tomasz Merta, który dobrze
znał mentalność naszych wschodnich
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Sikorskiego w styczniu

TVN24
Na początku stycznia powinien być
gotowy raport z badań szczątków trzech
oficerów, którzy wraz z gen.
Władysławem Sikorskim zginęli 4 lipca
1943 r. w katastrofie lotniczej
w Gibraltarze - zapowiedział Zakład
Medycyny Sądowej w Krakowie. Zwłoki
wojskowych zostaną uroczyście
pochowane.
Badania przeprowadzono w Zakładzie
Medycyny Sądowej w Krakowie
w ramach śledztwa wszczętego przez
katowicki oddział IPN w sprawie śmierci
gen. Sikorskiego i towarzyszących mu
osób, które trwa od 2008 r. Specjaliści
wykonali sekcję zwłok gen. Tadeusza
Klimeckiego (szefa Sztabu Naczelnego
Wodza), płk. Andrzeja Mareckiego (szefa
Oddzia łu Operacyjne go Sztabu
Naczelnego Wodza) i por. Józefa
Ponikiewskiego (adiutanta gen.
Sikorskiego).
- Z naszego punktu widzenia czyli
sądowo-lekarskiego wyszły ciekawe
rzeczy - powiedział w środę
dziennikarzom dr Tomasz Konopka
z Zakładu Medycyny Sądowej
w Krakowie. Nie chciał jednak zdradzić
szczegółów.
Opisano każde złamanie
Ciała oficerów były w stanie mocnego
rozkładu, ale stan zachowania kości
pozwolił na przeprowadzenie sekcji
zwłok. - Zostały zrekonstruowane
szkielety, każde złamanie zostało opisane
i zarejestrowane - powiedział Konopka.
Przeprowadzono także tomografię
komputerową, która w przypadku badań
szczątków gen. Sikorskiego w 2008 r.
okazała się bardzo pomocna. Tym razem
będzie ona służyła m.in. jako
dokumentacja. Pobrano także materiał
genetyczny do dalszych badań, gdyż
krewni jednej z osób wyrazili wątpliwość,
co do tożsamości pochowanego.
- Analiza różnych złamań i uszkodzeń
ciała, które mogą być typowe bądź
nietypowe dla katastrof lotniczych,
pozwalają nam na dalsze wyprowadzanie
innych hipotez, niekoniecznie
dotyczących tylko tych przypadków.
Służą nam także na przyszłość - mówiła
kierownik Katedry Medycyny Sądowej
CM UJ prof. Małgorzata Kłys.
Jeszcze jedna ekshumacja
Prok. Piotr Nalepa z katowickiego
oddziału IPN powiedział dziennikarzom,
że jest za wcześnie, by mówić o wynikach
badań szczątków. - Po wynikach tych
sekcji zwłok oprócz poznania
mechanizmu i przyczyn zgonu osób, które
razem z gen. Sikorskim uczestniczyły
w wypadku, spodziewamy się, że osoby te
będą nosiły podobne obrażenia, jakie
stwierdzono u gen. Sikorskiego powiedział prok. Nalepa.
Dodał, że katowicki IPN planuje jeszcze
jedną ekshumację i badanie szczątków Jana Gralewskiego, kuriera, który jest
pochowany w Gibraltarze. Trwa nadal
gromadzenie dokumentacji technicznej tej
serii samolotów marki Liberator, którym
leciał gen. Sikorski i informacji o
przeróbkach, jakich dokonywali Anglicy,
by przystosować je do transportu VIP-ów.
Śledczy mają dostęp do wszystkich
materiałów, jakich potrzebowali z Anglii,
obecnie trwa ich tłumaczenie.
Uroczyste pogrzeby
W środę z Zakładu Medycyny Sądowej
w Krakowie wyprowadzono trumny ze
szczątkami gen. Klimeckiego i płk.
Andrzeja Mareckiego. Uroczystość
odbyła się zgodnie z ceremoniałem
wojskowym. Uczestniczyli w niej
przedstawiciele
2
Korpusu
Zmechanizowanego m.in. asystent
dowódcy Korpusu gen. bryg. Piotr
Pcionek oraz żołnierze Kompanii
Honorowej z 5. Batalionu Dowodzenia i
Orkiestra Wojskowa Garnizonu Kraków.

Biuro Krajowe: Białoskórnicza 3/1, 50-134 Wrocław, tel. (71) 342-46-44
e-mail: spes@spes.wroc.pl, j.przystawa@cyf.gov.pl
www.jow.pl
Warszawa, 30 listopada 2010
Memorandum
Dla Pana Prezydenta Rzeczypospolitej
W kwestii rozwiązań prawnych o samorządzie terytorialnym
I. Stowarzyszenie stoi na stanowisku, że sprawą o kluczowym znaczeniu dla Państwa
Polskiego, w tym także dla samorządu terytorialnego jest kwestia ordynacji wyborczej do
Sejmu i wprowadzenie na miejsce ordynacji obecnie obowiązującej
wyborów
w jednomandatowych okręgach wyborczych (JOW) na wzór brytyjskiego systemu FirstPast-The-Post. Obecna ordynacja wyborcza generuje niekorzystną z punktu widzenia
obywateli strukturę partii politycznych, które zamiast promowania ważnych koncepcji
ustrojowych i państwowych i organizowania obywateli wokół proponowanych rozwiązań
– stały się potężnymi i pasożytniczymi grupami interesu, dla których samorządy
terytorialne stanowią jedynie należny im partyjny łup. Partyjne walki o podział tych
łupów na szczeblu samorządowym niejednokrotnie paraliżują podejmowane przez
obywateli wysiłki racjonalnego rozwiązywania spraw publicznych.
II. Stowarzyszenie uważa, ze Prezydent Rzeczypospolitej powinien wykorzystać swoje
prerogatywy konstytucyjne dla zarządzenia referendum obywatelskiego w sprawie
wprowadzenia JOW w wyborach do Sejmu. Do takiego kroku upoważnia Go i
zobowiązuje przeprowadzona w 2005 roku akcja zbierania podpisów pod wnioskiem o
referendum „4 razy TAK”, jak również wielokrotnie deklarowana przez Platformę
Obywatelską wola wprowadzenia JOW w wyborach do Sejmu.
III. Stowarzyszenie w swojej działalności popularyzuje i propaguje pogląd, że
naturalnym i właściwym sposobem wyboru przedstawicieli społeczności obywatelskich
są wybory w JOW, albowiem, jak argumentuje Karl Popper w swoim fundamentalnym
opracowaniu „O demokracji” jedynym obowiązkiem reprezentanta obywateli jest
odpowiedzialność przed wyborcami. Realizację takiej odpowiedzialności najpełniej
umożliwiają wybory w JOW. Dlatego Stowarzyszeni popiera i będzie popierać wszelkie
działania zmierzające w kierunku wprowadzenia JOW na wszystkich szczeblach
samorządu terytorialnego. Stowarzyszenia uważa, że proponowane zmiany, które mają
wprowadzić JOW tylko w gminach poniżej 40 tysięcy mieszkańców są dalece nie
zadowalające.
IV. W kwestii komitetów wyborczych uważamy, ze żadne komitety wyborcze nie są
wyborcom do niczego potrzebne: zasadą kandydowania, które najpełniej zachowuje
bierne prawo wyborcze obywateli jest kandydowanie wolne dla każdego. Do
zarejestrowania kandydata na radnego, wójta, burmistrza, prezydenta miasta i na każde
inne stanowisko z wyboru obywatelskiego powinno wystarczyć zgłoszenie kandydatury
poparte co najwyżej 10 podpisami wyborców z danego okręgu. Skoro taka liczba
podpisów wystarcza do zarejestrowania kandydata do Parlamentu Wielkiej Brytanii,
Kanady czy innych krajów, to znaczy, ze jest to ilość najzupełniej wystarczająca do
zarejestrowania kandydata na radnego, wójta czy burmistrza. Postulat ten odnosi się
w pierwszym rzędzie do wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Warto przy
tym rozważyć sprawę wpłacenia przez kandydat niewysokiej kaucji pieniężnej, dla
uniknięcia zgłaszania kandydatów niepoważnych.
V. Uważamy, ze wszystkie wybory w JOW powinny się odbywać w jednej turze, a wiec
na zasadzie „zwycięzca bierze wszystko”. Jak pokazuje praktyka wyborów wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast (a także doświadczenia francuskie), istnienie drugiej
tury wyborów wpływa niekorzystnie na wynik wyborów i na atmosferę społeczną, a jest
poważnym obciążeniem finansowym. Niekorzystne działanie drugiej tury sprowadza się
przede wszystkim do tego, że konfliktuje ono społeczności wyborców, wprowadza
elementy o charakterze korupcyjnym, zakulisowych uzgodnień pomiędzy przegranymi,
którzy mają okazję łączyć się przeciwko kandydatowi cieszącemu się największym
poparciem.
VI. Wprowadzenie JOW eliminuje równocześnie konieczność istnienia Centralnej
Komisji Wyborczej: wybory powinny być rozstrzygane w JOW, na miejscu, w okręgu
wyborczym, w którym powinien być powoływany Okręgowy Komisarz Wyborczy,
nadzorujący prawidłowość i zgodność z prawem przeprowadzanych wyborów. Komisarz
Wyborczy, po jawnym i publicznym przeliczeniu głosów, ogłaszał by przyznanie
odpowiedniego mandatu.

Jerzy Przystawa
Prezes Zarządu
__________
Szczątki oficerów zostały nakryte
mundurami galowymi z czasów ich
służby w Polskich Siłach Zbrojnych na
Zachodzie. Trumny przykryto białoczerwonymi flagami, a na nich ułożone
zostały oficerskie czapki oraz białe i
czerwone kwiaty. Trumny zostały
przewiezione do Katedry Polowej WP
w Warszawie, gdzie odbędzie się
czuwanie modlitewne. Po odprawieniu
mszy św. gen. Klimecki i płk. Marecki
zostaną pochowani na Powązkach
Wojskowych.
Trzeci z oficerów towarzyszących gen.
Sikorskiemu - kpt. Ponikiewski został we
wtorek pochowany w rodzinnym
grobowcu w Oporowie (wielkopolskie).
Szczątki polskich oficerów zostały na
wniosek katowickiego IPN ekshumowane
z cmentarza w Newark i przewiezione
z Anglii do Polski.
Wypadek czy zamach?
Szczątki gen. Sikorskiego - premiera
rządu RP i Wodza Naczelnego Polskich

Sił Zbrojnych - ekshumowano w 1993 r. i
złożono w Katedrze na Wawelu.
W listopadzie 2008 r., w ramach śledztwa
IPN, wyjęto je z trumny i szczegółowo
przebadano, po czym ponownie złożono
w krypcie katedry. Ustalono, że generał
zginął w wyniku obrażeń wielu narządów,
t y p o w y c h d l a o f i a r k a t as t r o f
komunikacyjnych. Śledczy nie byli
w stanie wykluczyć, że mogło dojść do
sabotażu maszyny.
Według brytyjskich władz, gen.
Sikorski zginął w katastrofie lotniczej.
Doszło do niej 4 lipca 1943 r.
w Gibraltarze, podczas powrotu generała
z inspekcji wojsk na Środkowym
W schodzie. Pr zyczyn w ypadku
brytyjskiego Liberatora do końca nie
wyjaśniono. Z oficjalnego raportu
brytyjskiej komisji badającej wypadek
w 1943 r. wynika, że przyczyną było
zablokowanie steru wysokości. Część
historyków uważa, że był to zamach. ❒
____________
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Sprawozdanie Komitetu
Pomocy Polakom na
Wschodzie
Franciszek Kosowicz
Komitet Pomocy Polakom na
Wschodzie został powolany w celu
organizowania i niesienia pomocy naszym
Rodakom, którzy nadal nie z własnej woli
znajdują się na nieludzkiej ziemi
pozostając na terenach byłego
Zw. Radzieckiego. Mimo trudności starali
się utrzymać swoją polską tożsamość,
polską tradycję i religię. W ich tragicznej
sytuacji było niezwykle trudne zachować
polskiego ducha. Zabrano im wolność
odebrano narodowość i religię.
Celem powołania Komitetu było
niesienie pomocy tym Polakom, którzy
dążyli do odbudowy polskiej tożsamości
narodowej, kulturowej i duchowej. Wobec
tego Komitet wspiera edukację, szkoły,
ośrodki kulturalno-oświatowe, remonty
zdewastowanych kościołów i budowę
nowych a także najbardziej
potrzebujących pomocy.
Należy nadmienić, że Komitet prowadzi
swoją działalność pod patronatem
Kongresu Polonii Amerykańskiej.
Komitet, który został powołany do życia
w czerwcu 1989 w roku bieżącym
ukończył 21 lat swojej bardzo owocnej
pracy. Komitet jest jeszcze czynny ale
zbliża się ku końcowi jego działalności.
Gdy go zakładano członkowie byli już
w wieku emerytalnym, lub wchodzili
w ten wiek. Po 21 latach bardzo aktywnej
pracy stwierdziliśmy, że wiek nas
dogonił. Młodsze pokolenie jest zbyt
zajęte swoimi sprawami codziennego
życia w dzisiejszej rzeczywistości.
Do prowadzenia tej działalności
potrzebne były fundusze, Komitet
organizował różne imprezy, „Wieczory
Braterstwa” później przemienione zostały
na „Dzień Braterstwa” z tego powodu, że
starsi ludzie już nie mogli przyjeżdzać
wieczorami z powodu dalszych odległości
i dużego ruchu na drogach kalifornijskich.
Pisano apele o wsparcie z prośbą o
fundusze i rozsyłano po różnych stanach
USA do społeczności polonijnej z prośbą
o pomoc. Po zakończeniu każdego roku
sporządzaliśmy roczne sprawozdania do
Komisji Nadzorczej Kongresu Polonii
Amerykańskiej
oraz
Polsko
Amerykańskiej Fundacji Charytatywnej
w poł. Kalifornii do sprawdzenia, za
przyzwoleniem, której Komitet zbierał
fundusze a darczyńcy mogli odliczyć
donacje od podatków. Komitet działa
otwarcie i rozlicza się publicznie
z funduszów otrzymanych i
rozdysponowanych wysyłając roczne
sprawozdania do wszystkich
ofiarodawców. Z samego początku
istnienia Komitetu napływały do nas
bardzo pilne prośby od powstających
Parafii i organizacji polskich na
wschodzie. Między innymi bardzo
proszono o ufundowanie maszyn do
pisania z polską czcionką, żeby mieć
kontakt pisemny w języku polskim. Na
nasz apel społeczność odpowiedziała
bardzo hojnie i w bardzo krótkim czasie
wpłynęło $ 6,000.00 USD za które
Komitet zakupił 73 maszyny do pisania
w fabryce Łucznika w Polsce. Maszyny te
rozprowadzono wśród diecezji MyłskoMohylewskiej, Moskiewskiej( europejska
część Rosji, Kazachstan, Lwowska,
Kamieniec Podolski oraz indywidualnym
parafiom i organizacjom polskim. Był to
rok 1992. Jednocześnie w tym samym
czasie była prośba od Episkopatu
polskiego czy moglibyśmy wysłać
różańce, które bardzo są potrzebne dla
ludności spragnionej Boga. Zbiegiem
okoliczności przypadkowo napotkałem
księdza, który dopiero wrócił z Rosji,
opowiedział on, jak wielkie tam jest
zapotrzebowanie na różańce i
zaproponował nam przekazanie do
Komitetu ponad 18 tysięcy różańców.
Komitet chętnie przyjął i bezwłocznie
przekazał do Episkopatu w Polsce. Za
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Polska jest poligonem
gdzie ścierają się dwie
ideologie
Ks. Lucjan Kamieński SDB
W swoim czasie Ks. Kard. A. Hlond,
dziś już błogosławiony, wypowiedział
prorocze słowa: „Na Polskę będą
zwrócone oczy całego świata, ale wpierw
Polska musi odwrócić się od świata i
oprzeć się na Bogu”: Ks. Kard. A. Hlond
podkreślił, źe modlitwa za Polskę to nie
sprawa osobista lub narodowa, ale jest to
sprawa Boźa gdyż chodzi o Królestwo
Boźe, które w Polsce ma się rozpocząć i
rozszerzyć na cały świat.
Mam wraźenie, że to proroctwo zaczyna
się wypełniać na naszych oczach?
Z pewnością siły szatańskie zdają sobie
sprawę z tego, źe Polska jest ważnym
punktem na mapie Europy i świata i że
w planach boźych wpisana jest misja
Polski katolickiej, która wcześniej lub
później powinna się wypełnić. Oczy
świata kilkakrotnie już były zwrócone na
Polskę; najpierw po tzw. przełomie
październikowym w 1956, kiedy do
władzy dorwal się tow. Wiesio Gomułka.
Potem była „Solidarność” i Lech Wałęsa.
W dniu 16 października 1978r oczy
całego świata rzeczywiście były zwrócone
na Polskę. Czy w proroctwie księdza kard.
A. Hlonda chodziło o wybór papieża
Polaka czy o coś innego trudno w tej
chwili dochodzić?
Być moźe w tej chwili juź teraz zaczyna
spełniać się powiedzenie ks. kard. A.
Hlonda? Już teraz oczy, jeśli nie całego
świata to przynajmniej części świata są
zwrócone na Polskę? Mam na uwadze
w pierwszym rzędzie naszych sasiądów
tak ze Wschodu jak i Zachodu a
szczególnie gdy chodzi o Unię
Europejską .Polska katolicka jest im „solą
w oku”, bo jest przeszkodą do połączenia
ateizmu od strony wschodniej do
zachodniej i z resztą świata.
Nie tak dawno jeden z wielkich
masonów któregoś z krajów zachodniej
Europy miał powiedzieć: „Nadszedł czas i
występujemy do tej walki z Kościołem”.
Ta walka jest już w toku a poligonem
Polska, na terenie której przyczaił się
odwieczny wróg Boga i Kościoła,
To już chyba drugi PRL?
Takiego chamstwa, obłudy, cynizmu i
arogancji w stosunku do kościoła
katolickiego w Polsce i do tego co jest
związane z kościołem, dotychczas
w Polsce chyba nie było. Pewne metody
w postępowaniu obecnej ekipy rządzącej
toczka w toczkę przypominają czasy
PRL-u. W momencie kiedy skończyła się
II-ga wojna światowa i rodził się na
ziemiach polskich PRL, miałem wówczas
10 lat i do dziś w mojej pamięci pozostały
pewne obrazy. Najpierw było bardzo
pięknie i poprawnie jak powinno było
być, jak było uprzednio. Nie zanosiło się
na prześladowanie Kościoła. Nikt nie
wyrzucał religii ze szkół, nikt nie
zdejmował krzyży z biur urzędów
państwowych, wojsko swój dzień
rozpoczynało modlitwą i śpiewem:
„Kiedy ranne wstają zorze…” a na
Pasterkę i na Rezurekcję czwórkami szło
do kościoła. W Warszawie na procesji
Boźego Ciała pan Bierut pod rękę
prowadził celebransa, w szpitalach była
duchowa opieka chorych, funkcjonowała
instytucja dobroczynna „Caritas”, były
szkoły katolickie i katolickie organizacje
przy parafiach jak np „Krucyjata”, była
też prasa katolicka i było jeszcze wiele
innych rzeczy. Pamiętam tylko tuż przed
referendum i to pierwsze referendum w
wolnej jeszcze Polsce, było dla mnie
nieco tajemnicze. Pamiętam jak rodzice,
znajomi, sąsiedzi rozmawiali o czymś
szeptem czego ja nie rozumiałem i nie
wiedziałem w czym rzecz? Obecnie już
wiem, że społeczeństwo się informowało,
co do głosowania bo widzieli polityczne
niebezpieczeństwo. Czuwało nad tym
aby głosowanie było czyste, ale później
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Wiza dla ofiar
przestępstw- wiza „U”
Christopher Kerosky

Tłumaczenie: Natalia Nowicka
Poniższy artykuł przenaczony jest dla
osób, które są ofiarami przestępstwa. Aby
ubiegać się o wizę kategorii „U” należy
wykazać, że popełnione przestępstwo
miało miejsce na terytorium Stanów
Zjednoczonych, a poszkodowana osoba
współpracuje z władzami oraz organami
ścigania USA w celu rozwiązania sprawy.
W roku 2000 Kongres Stanów
Zjednoczonych zezwolił na utworzenie
nowej kategorii wizowej „U” na
podstawie ustawy Victims of Trafficking
and Violence Protection Act 2000.
Ustawodawstwo to ustanawia
podstawowe zasady oraz cele dla organów
ścigania w walce z przestępczością
między innymi wśród imigrantów. Wiza
kategorii „U” została utworzona w celu
wzmocnienia uprawnień organów
ścigania w wykrywaniu, ściganiu i
k a r a n iu p r z y p a d k ó w p r z e mo c y
w rodzinie, napaści na tle seksualnym,
handlu żywym towarem, oraz innych
przestępstw. Ustawa także zobowiązuje
organy ścigania do ochrony ofiar takich
przestępstw co jest zgodne zasadami
humanitarnym oraz interesem Stanów
Zjednoczonych. Wiza „U” zachęca
funkcjonariuszy organów ścigania, aby
lepiej służyli nie tylko imigrantom ale
wszystkim ofiarom przestępstw. Władze
Stanów Zjednoczonych są również
uprawnione do ścigania przestępców za
wykroczenia popełnione przeciwko
cudzoziemcom.
O wize kategorii „U” najczęściej
ubiegają sie kobiety, które były ofiarami
przemocy w rodzinie lub ofiarami
pr ze mo c y n a tle sek sualn ym.
Poszkodowane w taki sposób kobiety,
które doznały znaczącej krzywdy często
obawiają się skontaktować z organami
ścigania celem identyfikacji sprawcy.
Wizy kategorii „U” mają na celu ochronę
ofiar narażonych na szykany ze strony
różnych środowisk imigranckich.
Aby ubiegać się o wizę kategorii „U”,
aplikant musi wykazać, że:
został (fizycznie lub psychcznie)
poszkodowany, a wyrządzone krzywdy
były wynikiem działalności przestępczej,
która miała miejsce na terytorium Stanów
Zjednoczonych; posiada informacje
dotyczące działalności przestępczej;
posiada ważne informacje, a zeznania
mają kluczowe znaczenie dla Służb
Federalnych, Stanowych lub lokalnych
władz w celu egzekucji prawa, w tym
Policji i / lub Prokuratury zajmującej sie
śledźtwem w danej sprawie.
Osoba ubiegająca się o wize kategorii
„U” musi udowodnić, ze poniosła
„znaczne” szkody psychiczne lub fizyczne
w wyniku popełnionego przestępstwa, jak
również musi uzyskać zaświadczenie, że
dane wykroczenie jest przestępstwem
(przestępstwo zostało zgłoszone na
Policję i jest sporządzony np. raport
policyjny), a także że zostało wstrzęte
postępowanie/śledźtwo przez Policję lub
Prokuraturę w sprawie.
Kongres Stanów Zjednoczonych na
mocy tej ustawy także stanowiącej
wyjątek od generalnej reguły, umożliwia
osobom ubiegającym się o wize „U”
ubiegać się o prawo legalnego pobytu na
terytorium Stanów Zjednoczonych nawej
jeśli znajdują się na terenie USA
nielegalnie i nie mogą przekroczyć
granicy USA legalnie (a waiver to
grounds of inadmissibility).
Po trzech latach, osoby przebywające na
wizie „U” uprawnione są do ubiegania się
o zmanę swojego statusu i ubieganie się o
status rezydenta (zieloną kartę).
Warunkiem koniecznym do uzyskania
zmiany statusu jest fizyczne i
nieprzerwalne przebywanie na terytorium
Stanów Zjednoczonych przez co najmniej
3 lata od momentu uzyskania wizy „U”.
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Żądania Rosji wobec
NATO
PAP
Rosja zażąda, by NATO odstąpiło od
swego tajnego porozumienia w sprawie
obrony Litwy, Łotwy i Estonii przed
atakiem militarnym - oświadczył rosyjski
ambasador przy Sojuszu Dmitrij Rogozin.
Strona rosyjska traktuje ten plan jako
wymierzony przeciwko niej. - Musimy
otrzymać jakieś zapewnienia, że te plany
zostaną zaniechane - powiedział Rogozin
i wyraził opinię, że - bez względu na
oficjalne zaprzeczenia przedstawicieli
NATO - plan ten jest wyraźnie
wymierzony przeciwko jego krajowi.
Z depesz amerykańskiej dyplomacji,
ujawnionych przez portal internetowy
Wikileaks wynika, że w styczniu NATO
zdecydowało o rozszerzeniu swego planu
obrony Polski na Litwę, Łotwę i Estonię.
Rogozin zapowiedział, że postawi tę
sprawę w środę na forum Rady NATORosja, powołanej w 2002 roku w celu
poprawy relacji między rywalami
z okresu zimnej wojny.
- Przeciwko komu innemu taka obrona
miałaby być wymierzona? Przeciwko
Szwecji, Finlandii, Grenlandii, Islandii,
przeciwko niedźwiedziom polarnym, czy
przeciwko rosyjskiemu niedźwiedziowi? pytał retorycznie Rogozin.
Agencja Associated Press odnotowuje,
że w depeszy ze stycznia, opublikowanej
przez Wikileaks, Departament Stanu USA
instruuje ambasady amerykańskie, by ów
plan NATO utrzymywać w tajemnicy,
ponieważ “publiczna dyskusja na temat
planowania na różne ewentualności
prawdopodobnie doprowadziłaby do
niepotrzebnego wzrostu napięć między
NATO a Rosją”.
AP przypomina, że podczas
listopadowego posiedzenia Rady NATORosja w Lizbonie, w którym uczestniczył
m.in. rosyjski prezydent Dmitrij
Miedwiediew, sekretarz generalny
Sojuszu Anders Fogh Rasmussen
podkreślał, iż NATO i Rosja nie stanowią
dla siebie nawzajem zagrożenia.
- Oczekuję, że moi koledzy z Rady
NATO-Rosja potwierdzą, iż Lizbona
wszystko odmieniła - powiedział
Rogozin.
Opublikowane przez Wikileaks plany
NATO w sprawie sojuszniczej obrony
Polski i państw nadbałtyckich, którą
miałoby realizować dziewięć dywizji,
wystawionych przez USA, Wielką
Brytanię, Niemcy i Polskę, omówił m.in.
brytyjski dziennik “Guardian”. Według
źródeł, na które powołuje się ta gazeta,
pierwsze ćwiczenia NATO w ramach tego
planu, oznaczonego kryptonimem “Eagle
Guardian”, miałyby się odbyć na Bałtyku
w przyszłym roku. ❒
___________

Polski Spedytor
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Polska nie jest
najważniejsza

Rewelacje i wstrząsające
fakty o Karolu Wojtyle

Izabela Kacprzak

PAP

Ruch Autonomii Śląska wkracza do
wielkiej polityki. Razem z Platformą
Obywatelską rządzi regionem. Na czym
się zatrzyma?
– Zwycięstwo Ruchu Autonomii Śląska i
koalicja z PO i PSL w sejmiku to
największa sensacja wyborów
samorządowych na Śląsku – ocenia
dr Tomasz Słupik, politolog
z Uniwersytetu Śląskiego.
– I największy błąd – dodaje jeden
z polityków Platformy, który Ruch uważa
za niebezpieczny.
Szok był tym większy, że Ruch
Autonomii Śląska, stowarzyszenie
Ślązaków dążących do decentralizacji
państwa i zbudowania regionalnej
autonomii z własnym premierem, sejmem
do 2020 r., zdobył tam więcej głosów od
PSL.
Decyzja o koalicji z RAŚ wywołała
burzę. Negatywnie wypowiedział się o
niej Jerzy Buzek, szef Parlamentu
Europejskiego, i prezydent Bronisław
Komorowski. – To się skończy źle dla
Platformy i dla państwa. I ja zgadzam się
z Buzkiem i Komorowskim – uważa jeden
z radnych PO. – Ten sojusz już nam
zaszkodził, bo Platforma poinformowała o
koalicji, a potem przegrała drugie tury
z SLD.

Znany watykanista Giacomo Galeazzi
zapowiada w rozmowie z „Polską The
Times” ujawnienie w książce
„Tajemniczy Wojtyła” wstrząsających
faktów z życia papieża.
Papież Pius IX
Karol Wojtyła
Książka to wynik poważnego
dochodzenia na temat nieznanej strony
Karola Wojtyły, mówi Galeazzi. Tytuł
roboczy to „Tajemniczy Wojtyła”,
książka zaś pełna będzie rewelacji i
wstrząsających, myślę, nieznanych
faktów. Między innymi pokaże, w jaki
sposób Wojtyła już od końca II wojny
światowej został wybrany jako gwarant
równowagi, wybrany, by zniszczyć
komunizm. Poprzez poufne źródła i
niepublikowane dokumenty nasze
dochodzenie pokazuje, jak Wojtyła mógł
być wybrany już za młodu do realizacji
geopolitycznego projektu.
W wywiadzie przeczytamy wiele
interesujących informacji dotyczących
powodów opóźnienia procesu
beatyfikacyjnego polskiego papieża. Do
frakcji hamującej ten proces należy m.in.
mediolański kardynał Carlo Maria
Martini.
- Kardynał Martini jest reprezentantem
dużej grupy biskupów, którzy wyrażają
wątpliwości co do beatyfikacji Karola
Wojtyły, twierdzi Galeazzi. Wielu
członków episkopatu włoskiego, ale także
niemieckiego i francuskiego, wyraża
swoje wątpliwości i zastrzeżenia co do
sposobu, w jaki Wojtyła używał pieniędzy
Watykanu, ale także przestrzeni, jaką dał
fundamentalistycznym ruchom jak Opus
Dei, Comunione e Liberazione czy
Legionari di Cisto (Legion Chrystusa),
które stały się Kościołem w Kościele. Wojtyła - z pewnością w dobrej wierze zaakceptował i wspierał Legionistów
Chrystusa, który postrzegał jako bastion
dający odpór sektom i marksizmowi,
w związku z czym być może nie
poświęcił wystarczającej uwagi
skandalowi seksualnemu związanemu
z księdzem Marcialem Macielem
Degollado, założycielem organizacji
Legionistów Chrystusa, twierdzi Galeazzi.
Jego zdaniem polski papież generalnie nie
poświęcał zbyt wiele uwagi kwestii
pedofilii w Kościele - za jego pontyfikatu
ś w i a d o mo ś ć t e g o p r o b l e mu i
monitorowanie go były niskie. W samych
tylko Stanach Zjednoczonych zostały
wypłacone odszkodowania w wysokości
660 milionów dolarów, a na całym
świecie wciąż wpływają pozwy karne i
cywilne. Benedykt XVI poświęca dużo
uwagi temu problemowi, podczas gdy Jan
Paweł II wolał go ignorować. Także ten
fakt powoduje poważne problemy
w beatyfikacji, twierdzi rozmówca
„Polski The Times”. ❒

Wstydliwa koalicja?
Adam Matusiewicz, wicewojewoda
śląski, szef katowickiej Platformy i nowy
marszałek województwa odpowiedzialny
za zbudowanie dobrej koalicji, w dniu
wyborów samorządowych sugerował, że
w sejmiku pozostanie dawny układ
Platformy, ludowców i lewicy: – PSL i
SLD to nasi naturalni koalicjanci.
Rządziliśmy trzy lata, dotarliśmy się.
Niespodzianek nie będzie i zmian też nie
– mówił.
Ale niespodzianka jest. I to spora. Kilka
dni po wyborach zarząd PO na Śląsku
oficjalnie poinformował, że tworzy
koalicję z PSL i Ruchem Autonomii
Śląska.
Kto o tym zdecydował? – Dziś nikt się
do tego nie przyznaje, ale przekroczono
granicę – mówi jeden ze znanych
polityków PO. – Słychać głosy, że to
efekt kampanii samorządowej, w której
PO z SLD strasznie z sobą konkurowały.
Tak było np. w Częstochowie, gdzie
Sojusz zgarnął nam stanowisko
prezydenta.
Matusiewicz
odpowiada
dyplomatycznie: – Zdecydował zarząd
regionu PO, była dyskusja, ścierały się
różne argumenty.
– Ponoć tak zdecydował Tomasz
Tomczykiewicz (szef Klubu PO w Sejmie
i przewodniczący śląskiej PO – red.),
kiedy wrócił z Warszawy – mówi o
wyborze RAŚ na koalicjanta jeden ze
znanych śląskich polityków.
– Tomek był za, ja zresztą też. Zarząd
podjął uchwalę, ale ją głosowaliśmy na
radzie regionalnej. I tam ją przegłosowali
– zaznacza Matusiewicz.
Rada liczy 125 członków, ale o koalicji
decydowały 83 osoby. 77 było za, cztery
wstrzymały się od głosu, dwie osoby były
przeciw. Kto? Nieoficjalnie wiadomo, że
radny wojewódzki Piotr Spyra, oficjalny
przeciwnik RAŚ, i senator Antoni
Motyczka.
Jerzy Gorzelik, szef RAŚ, w rozmowie
z „Rz” ujawnia, że wstępne sondażowe
rozmowy z Platformą zaczęły się jeszcze
przed wyborami. – Ale bez konkretów –
przyznaje Gorzelik, który nie dziwi się
niechęci części działaczy z partii Donalda
Tuska. – Jestem przyzwyczajony do
krytyki – dodaje.
Jak bardzo ta koalicja rodzi podziały
nawet w samej Platformie było widać
podczas piątkowego głosowania nad
wyborem Gorzelika do zarządu
województwa. Zgodnie z umową <\f>
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___________

Jackowski - Związek ze str. 17
„sowieckiego
sojuza”,
ale
„jewropejskiego sojuza”.
Ostatnio słyszymy, że powstaje nawet
partia laicyzatorów pod sztandarami
pewnego skandalisty, który przy okazji
przewodniczenia szumnie reklamowanej
sejmowej komisji „Przyjazne państwo”
pokazał, że nie potrafi budować, więc
teraz licząc na tani poklask, uderzył
w tony antyklerykalne i dzieli. I tak oto
sztandar „postępu” chwyta w swe ręce
pełne rewolucyjnego zapału następne
pokolenie. Czy to jest przypadek, że jest
ono ukształtowane w duchu pokolenia
KPP wychowanego w tradycji
antyreligijnych broszur spod znaku
Jemieliana Jarosławskiego, w czasach
stalinowskich założyciela pisma „Ateist”,
miesięcznika „Bezbożnik” oraz Związku
Wojujących Bezbożników? ❒
__________

Grudzień 2010

Prof. Pipes: Polska może
skorzystać
z łagodniejszej Rosji
psm, IAR
PRZEGLĄD PRASY. Amerykański
historyk i znawca spraw rosyjskich,
profesor Richard Pipes, uważa, że warto
wykorzystać obecną szansę porozumienia
Polski z Rosją. W wywiadzie dla
“Rzeczpospolitej” Pipes nie wyklucza
jednak, że obecne złagodzenie
stanowiska Rosji to tylko krótkotrwała
odwilż.
Richard Pipes (06-12-10, 10)
Zdaniem profesora
Pipesa,
amerykańskiego znawcy Rosji, rosyjska
polityka jest teraz mniej agresywna i
Polska może skorzystać z okazji, aby
załatwić kilka spraw spornych. Zmiana
w polityce Moskwy wynika, według
Pipesa, z jej nowej strategii: Rosja chce
się zbliżyć do Europy i do NATO, których
Polska jest nieodłączną częścią, a więc
chce się zbliżyć i do Polski.
Twarzą tej nowej polityki jest prezydent
Dmitrij Miedwiediew. Choć nie wiadomo
do końca, jakie są relacje między nim a
premierem Władimirem Putinem, to
jednak zdaniem Pipesa Miedwiediew ma
sporo władzy. Jest on też lepszym od
Putina partnerem dla Polski, gdyż jest
prawnikiem, a Putin byłym KGB-istą.
Fakt, że rosyjska Duma Państwowa
potępiła zbrodnię katyńską, a odpowiedź
Rosji dla Trybunału w Strasburgu
podtrzymuje stare stanowisko w tej
sprawie świadczy, zdaniem Pipesa, że
w rosyjskim obozie władzy ścierają się
różne grupy interesów. Amerykański
historyk podkreśla, że ocieplenie na linii
Warszawa - Moskwa jest pozytywnie
odbierane w Waszyngtonie. - Jeżeli Biały
Dom chce mieć dobre stosunki
z Kremlem, to zmniejszenie tarć między
Rosją a jednym z bliskich sojuszników
USA jest bardzo pożądane - mówi
Richard Pipes w rozmowie
z “Rzeczpospolitą”. ❒
__________

Kosowicz - Pomocy Polakom ze str. 20
pomocą polskich linii lotniczych LOT
przewieziono nam dwukrotnie po 4
tysiące w każdej paczce nieodpłatnie.
Później nastąpiły zmiany w dyrekcji LOT
-u, resztę wysłano przez polską agencję
przewozową do Polski a stamtąd księża i
siostry zakonne chętnie zabierały i
zawoziły na Wschód ciesząc się, że nie
jadą z pustymi rękami.
Do Komitetu napływały różne prośby,
szczególnie od szkół i ośrodków
kulturalno oświatowych o ufundowanie
TV z video odwarzaczami, taśmy
edukacyjne a także anteny satelitarne
głównie z terenów daleko położonych od
Polski, a także o komputery od Parafii i
już powstających organizacji polskich dla
administracji. Później potrzeby i prośby
wzrastały coraz bardziej.
W 1997 r.na prośbę średniej Szkoły w
Bujwidzach na Wileńszczyźnie, położonej
na dalekiej prowincji, Komitet ufundował
Mikrobus, ponieważ władze litewskie
zredukowały autobusy i zmieniły rozkład
jazdy celem ich było by polska młodzież
nie mogła dojeżdzać do szkoły na czas. W
ten sposób z powodu braku ilości
uczniów, zamiarem ich było
zredukowanie ilości polskich szkół
średnich na prowincji. Tę akcję
rozpoczęto od szkoły w Bujwidzach.
Ledwie zakończyliśmy ten projekt, gdy
władze litewskie oznajmiły, że szkoły
średnie muszą mieć klasę komputerową.
Początkowo Polacy bardzo się ucieszyli,
licząc, że polskie szkoły też otrzymają
komputery. Jednak ta radość była krótko
trwała. Litwini ogłosili że szkoły etniczne
muszą same sobie wyposażyć klasy
komputerowe, a jeśli nie wyposażą to
szkoły będą zlikwidowane. Kilka
miesięcy później to samo ogłoszono na
Łotwie. Komitet otrzymał bardzo wiele
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próśb błagalnych o pomoc. Komitet nie
widział możliwości podołaniu tak
wielkiemu zadaniu. Na Litwie w tym
czasie było ponad 120 szkół polskich
w tym kilkadziesiąt średnich. Na Łotwie
było 6. Członkowie Komitetu zdawali
sobie sprawę, że muszą się podjąć tego
olbrzymiego zadania i przystąpili do
działania.
Projekt Komputery na Wschód
Przypadek zdarzył się, że w czasie
imprezy opłatkowej zorganizowanej przez
Kongres Polonii Amerykańskiej
zapoznałem Państwo Ewę i Romana
Liwak. Z rozmowy dowiedziałem się, że
pan Roman Liwak jest inżynierem
elektroniki, specyficznie wiedzy
komputerowej. Opowiedziałem mu o
naszym dylemacie potrzeby zaopatrzenia
szkół pols kich na W schodzie
w komputery. Pan Roman oświadczył, że
mógłby nam coś w tym problemie
dopomóc, że jako hoby ma u siebie
w garażu założony warsztat i może
przebudowywać lub montować w całości
komputery. Niezmiernie ucieszyłem się tą
wiadomością, ale myslałem ile nam może
policzyć. W dalszej rozmowie powiedział,
że możemy spróbować i że za swoją
robociznę nic nie policzy, gdyż rozumie
sytuację i uważa, że sprawa jest godna
poparcia i bardzo ważna. Dodał niech
Komitet zakupi i zapłaci za nowe części
do wymiany, ewentualnie on może kupić,
bo wie gdzie jest dostępna cena. Tak się
rozpoczęła wspaniałą i owocną pracę,
która trwała 11 lat. Potem z pomocą
przyszły inne osoby: Pan inż.. Janusz
Wilczek oraz pan Piotr Czyżewski, którzy
dostarczyli do Komitetu większą ilość
komputerów, wiele osób także
przekazywało swoje osobiste komputery a
także zakupowano na licytacji. Wspólnym
wysiłkiem a szczególnie pana Romana
Liwaka Komitet zdołał wysłać 626
zestawów komputerowych. Zaopatrzył
ponad 100 szkół polskich i ośrodki
kulturalno oświatowe w klasy
komputerowe a także wiele organizacji i
parafii w komputery dla administracji
biurowej. Udzielił pomocy doraźnej dla
ponad 1075 nauczycieli, udzielił pomocy
wielu studentom ze wschodu będącym na
studiach w Polsce.
Udzielono pomocy Parafiom, Zakonom,
Seminarium w sumie około
215,000.- USD
Na cele edukacji, szkoły, ośrodki
kulturalno-oświatowe, zespoły, chóry,
kolonie i inne......342,000 - USD
Na pomoc socjalną dla najbardziej
potrzebujących około...........63,000 - USD
Razem stanowi to okolo.....620,000.- USD
Cyfry te nie są ostateczne, gdyż Komitet
nie zakończył swej działalności.
Komitet był inicjatorem i głównym
sponsorem zakupu Mikrobusu dla
polskiego Domu Dziecka w Solecznikach
na Wileńszczyźnie, Litwa. Komitet także
pomógł zakupić auto dla Parafii w
Złoczowie w diecezji lwowskiej. Parafia
jest duża a tereny rozległe z polską
ludnością, której nie sposób obsłużyć bez
auta.
W tym sprawozdaniu wymieniłem tylko
niektóre projekty z uwagi na to, że nie
sposób wszystkie wymienić. Wiele z nich
jest nadal w toku dalszej działalności. ❒
__________

Martin Krawiec,
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Kamieński - poligonem ze str. 20
się okazało, źe referendum zostało
sfałszowane.
Nowa władza w nowej Polsce
umacniała swoją pozycję. Stopniowo
eliminowała wszystko co było katolickie.
Rozpoczęła się czystka i katolików
odsuwano na dalszy plan lub wogóle
ignorowano z racji, że są katolikami.
Usunięto religię ze szkół a kapelanów
ze`szpitali. Panowie z UB nagrywali
w kościołach kazania. Zlikwidowano
prasę katolicką wprowadzając na rynek
paxowskie „Słowo Powszechne” z panem
B. Piaseckim na czele. Zlikwidowano
szkoły katolickie, a budynki kościelne
zabrano na uźytek państwowy. Po 1989r.
zwrócono zabrane mienie kościelne, ale
zwrócono kompletnie zdewastowane.
Chodzi o te posiadłości o które obecnie
lewica zaczyna robić duźo szumu. Do
budynków kościelnych, w tym na
plebanie dokwaterowywano osoby a
nawet całe rodziny. Był to rodzaj represji
władz PRL-u w stosunku do kościoła.
Zabronione były procesje o charakterze
religijnym a do grup pielgrzymkowych
nasyłano prowokatorów. Pielgrzymom
idącym do Częstochowy na wszelki
sposób utrudniano, naprzykład zatruwając
wodę w studniach na trasie którędy szli
pielgrzymi. Utrudniano na wszelki sposób
i szantażowano ludzi podczas peregrinacji
MB Jasnogórskiej, a w pewnym
momencie Matka Boźa została
aresztowana przez władze UB i MO. Tym
represjom przeciwstawiał się ks. kard. St.
Wyszyński i cały Episkopat polski, za co
władza ludowa aresztowała księdza kard.
Wyszyńskiego, ks. abpa. A. Baraniaka a
innych biskupów szykanowano i
zastraszano.
Dzisiejsze metody
rządzenia obecnej ekipy są podobne
To co dzieje się na naszych oczach
wydaje się, że jest wierną kopią tego co
się działo w PRL-u nr 1.
W wiadomościach internetowych w końcu
m-ca października ktoś przypomnial o
morderstwie Małgorzaty Grabińskiej
w latach 80-tych. Małgorzata Grabińska
została zamordowana w swoim domu na
Saskiej Kepie w Warszawie.
Zamordowano przez poderźnięcie gardła.
Według jej męża, mordercą był
funkcjonariusz SB. Celem mordu miała
być synowa mecenasa Andrzeja
Grabińskiego pełnomocnika rodziny ks.
Jerzego Popiełuszki. Kobieta
zamordowana nosiła takie same nazwisko
jak synowa mecenasa A. Grabińskiego,
która mieszkała kilka domów dalej. Była
to zbrodnia doskonała, bo morderca nie
zostawił źadnych śladów. Dochodzenie
zostało umorzone.
Podobnych morderstw w latach 80-tych
było kilkadziesiąt. Oprócz ks. J.
Popiełuszki w podobnych okolicznościach
zamordowano ks. Zycha i ks. Suchowolca
oraz wiele innych osób. W tle tych
wszystkich morderstw przewijają się
funkcjonariusze SB, którzy dziś mają
wysokie emerytury i świetnie się im
powodzi. A co im dziś mówi ich
sumienie? Bóg raczy wiedzieć, jeżeli mają
jeszcze kawałek sumienia?
Wszyscy zamordowani skrytobójczo i ci
których nie zdołano zamordować
otrzymywali anonimowe pogróźki
w rodzaju: „jeśli nie zamilkniesz, jeśli
posuniesz się dalej to moźe spotkać cię
coś przykrego”. Czy ten scenariusz nie
powtarza się obecnie? Już zamordowano
kilka osób i nikt nic nie wie, śledztwo
umorzono. Czy scenariusz z 19
października br. morderstwo dokonane
dokładnie w 26-tą rocznicę morderstwa
ks. J. Popiełuszki nic nam nie mówi? Tak
jakby ktoś zaplanował, aby w ten krwawy
sposob „uczcić” śmierć męczeńską
kapłana Jerzego, który głosił prawdę, a
hasłem jego było: „zło dobrem
zwyciężaj”.
Winę za wszystko
ponosi PiS i Kaczyńscy.
Smuciłem się, kiedy zdałem sobie
sprawę, źe pan J. Kaczyński w walce do

fotela prezydenckiego przegrał
z minimalną roźnicą z B. Komorowskim.
Nieco później pogodziłem się z porażką, a
nawet się ucieszyłem, bo uwaźałem, źe
PO nie będzie juź miała obwiniać
J. Kaczyńskiego za swoje niepowodzenia
jak to było w wypadku pana Prezydenta
Lecha Kaczyńskiego. Okazało się, źe PO
znalazło sposób. W tej chwili wszystkie
swoje błędy i niepowodzenia kładzie na
barki PiS-u i J. Kaczyńskiego.
Od kilku już lat PO rządzi naszym
krajem i jakoś nie widać ani kawałka
dobrobytu, króry obiecywano. Przeciwnie,
po wyborach na prezydenta, obecna ekipa
częstuje nas tylko samymi podwyżkami i
to nie zarobków, jedynie podwyżką cen,
wyższymi podatkami, itd. Słyszymy
częste utyskiwania i oskarżenia pod
adresem PiS-u, że za fatalny stan
gospodatki winien jest PiS i Kaczyńscy.
Cokolwiek dzieje się złego w Polsce to
wina PiS-u i J.Kaczyńskiego.
Przypomina mi się czas pierwszego
stulecia chrześcijanstwa. Dla pogańskich
cesarzy w imperium rzymskim nowa
religia chrześcijańska była nie na rękę.
Trzeba było szukać haczyków aby
zlikwidować chrześcijaństwo. Posypały
się oskarżenia na chrześcijan. Jeśli wylała
rzeka Tyber to winni byli chrześcijanie,
jeśli coś złego się wydarzyło w Rzymie
czy wogóle w imperium to obwiniano
chrześcijan. W końcu celowo ktoś
podpalił Rzym, a oskarżono chrześcijan o
podpalenie Wiecznej Romy i rozpoczęły
się krwawe prześladowania.
Podobną sytuację mamy obecnie
w Polsce! Wszystko co jest złe, co nie
udaje się partii PO, wszelkie
niepowodzenia w rządzeniu to wina
Kościoła, partii PiS-u i J. Kaczyńskiego.
W nowojorskim „Nowym Dzienniku” (910 października 2010r) na pierwszej
stronie zdjęcie premiera Tuska i artykuł
p.t.: „Tusk: PiS odpowiada za Smoleńsk”.
W biurze okręgowym PiS-u w Łodzi, 19
X br. został zamordowany Marek Rosiak,
a ciężko ranny przez poderżnięcie gardła
zostal Paweł Kowalski. Morderca
wykrzykiwał, źe chciał zamordować
J. Kaczyńskiego. Wielka szkoda, że tam
nie było J. Kaczyńskiego, ale M. Rosiak i
P. Kowalski także z PiS-u i to się liczy.
Tak więc J. Kaczyński jest winny śmierci
M. Rosiaka. Jarosław Kaczyński jest też
odpowiedzialny za to, że nie wsiadł do
samolotu TU-154M i nie zginął wraz ze
swoim bratem w katastrofie.
Po morderstwie w Łodzi, jak podała
jedna z gazet, podskoczyły słupki to jest
notowania dla PO. Jeszcze tylko
poderżnąć kilka gardeł dla PiS-owców, a
słupki pójdą na korzyść PO, ich władza
się umocni, będzie nam bezpieczniej się
żyło w Polsce i będzie więcej PO-wców
w Parlamencie.
Jeśli spojrzeć wstecz to można doszukać
się winy Kaczyńskich gdy chodzi o
morderstwo G. Narutowicza. Z pewnością
PiS i Kaczyńscy na rękach mają krew
zamordowanego Jaroszewicza byłego
premiera w PRL-u i jego żony? Swego
czasu, kiedy prezydentem był Pan
Kwaśniewski, jakiś młody człowiek rzucił
jajkiem w Kwaśniewskiego, a mógł to być
granat i za to ponosi odpowiedzialność
PiS i J. Kaczysńki. Agresja osiłków na
Krakowskim Przedmieściu przeciwko
obrońcom Krzyźa to także wina
Kaczyńskiego i PiS-u.
W połowie października br. W „Nowym
Dzienniku” na pierwszej stronie ukazał
się art: „Biuro LOT-u zniknie z Nowego
Jorku?” Redakcja „Nowego Dziennika”
opublikowała też list personelu tego biura
do prezesa Polskich Linii Lotniczych
LOT.
Nie wiem jak potoczą się losy
wspomnianego biura a tym samym i osób
tam pracujacych? Jeśli biuro zostanie
zlikwidowane to moźna by się
spodziewać jakiejś notatki w jakiejś
gazecie w Polsce, źe winę za to ponosi
PiS i J. Kaczyński. ❒
__________
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koalicyjną ma on odpowiadać w nim za
kulturę, edukację i współpracę
międzynarodową (te zadania dotychczas
miało SLD).
Mimo dyscypliny kandydatura szefa
RAŚ przepadła. Wyłamało się czterech
radnych PO. Z naszych informacji
wynika, że przeciw byli m.in. Spyra i
Ludgarda Buzek. Choć dowodów na to
nie ma, bo głosowanie było tajne. –
Matusiewicz się wściekł – opowiada
jeden z radnych Platformy.
Głosowanie nad wyborem Gorzelika do
zarządu będzie dziś powtórzone. – I
Gorzelik przejdzie – zdradza nam jeden
z ważnych polityków Platformy.
Strach przed separatyzmem
Hipotez, po co Platforma wzięła do
rządzenia Śląskiem kontrowersyjnych
autonomistów, jest kilka. Marek Migalski,
europoseł ze Śląska i znajomy Gorzelika:
– Są tańszym koalicjantem. Mniej
pazernym niż duże partie, jak na przykład
SLD.
Zbyszek Zaborowski, szef śląskiego
Sojuszu, twierdzi, że to kalkulacja
polityczna
Platformy.
–
W p r z ys z ł o r o c z n yc h w yb o r ach
parlamentarnych my jesteśmy z PO
rywalami, a RAŚ nietłumaczy i straszy, że
koalicja z autonomistami to
„wypuszczenie dżina z butelki”. – PO
musi wziąć pełną odpowiedzialność za to,
co się może stać. Ja bym siły RAŚ nie
lekceważył – podkreśla.
– Niebezpieczne jest nie tylko to, że RAŚowcy mówią wprost, iż nie czują się
Polakami, ale fakt, że dla Ruchu polska
racja stanu nie jest punktem odniesienia –
dodaje jeden z nieprzychylnych
autonomistom polityków Platformy. –
Gorzelik opanował dyplomatyczny język
do perfekcji, ale prawdziwy RAŚ
wypowiada się na forach internetowych.
Odbezpieczamy granat...
Ruch od kilku lat prowadzi też swoją
politykę na salonach europejskich.
Podpisał porozumienie z Wolnym
Sojuszem Europejskim. To europejska
p a r t ia s k up ia j ą c a u g r u p o w an ia
reprezentujące regiony i narody
bezpaństwowe. – To separatyści. Jak
Śląsk zacznie być odbierany w UE? –
pyta zdegustowany działacz PO.
Tymczasem w śląskim porozumieniu
koalicyjnym RAŚ zadbał o to, by
pojawiło się zdanie o takich obowiązkach
stron: „opowiadają się za większą
decentralizacją państwa i wzmacnianiem
pozycji wspólnot regionalnych i
lokalnych”. Strony “zobowiązują się
wypracowywać i prezentować opinii
publicznej wspólne stanowisko
w kwestiach związanych z owym
procesem”.
– Umowa nie mówi o autonomii, ale
decentralizacji, która jest bardzo szerokim
pojęciem. Takie nazywanie tych kwestii
jest bliskie PO. Osobiście jestem
sceptyczny, jeśli chodzi o pomysł
autonomii Śląska – zastrzega
Matusiewicz.
Zarzuty o separatyzm drażnią RAŚ.
Wczoraj Gorzelik poinformował, że Ruch
planuje
pozwać
Grzegorza
Napieralskiego, lidera SLD za
twierdzenia, że organizacja “dąży do
oderwania Śląska od Polski”.
Nowa droga RAŚ
Według szacunków Gorzelika osób
czujących się Ślązakami jest dziś co
najmniej 300 tysięcy (w 2002 r. dzięki
kampanii RAŚ narodowość śląską
zadeklarowało 173 tys. osób). Szef Ruchu
nie ukrywa, że myśli o tej grupie także
jako politycznym elektoracie. Jak takie
poparcie może zostać wykorzystane?
Jeszcze w 1998 r. Gorzelik próbował
zarejestrować Związek Ludności
Narodowości Śląskiej (a w ostatnich
latach RAŚ próbował rejestrować
Związek Ludności Narodowości Śląskiej
– Stowarzyszenie Osób Deklarujących
Przynależność do Narodowości Śląskiej).
Pomysł do dziś został niezrealizowany.

Zajmowały się nim sądy wszystkich
instancji i dwukrotnie Sąd Najwyższy
(ostatnio trzy lata temu), a także Trybunał
Praw Człowieka w Strasburgu.
Wszyscy uznali, że nazwa jest
sprzeczna z prawem. – RAŚ-owcy chcieli
mieć papier, że skoro jest grupa osób
czujących się Ślązakami, to wystarczy to,
by uznać naród – mówi jedna z osób
działająca wtedy w RAŚ.
Sąd Najwyższy przyjął jednak, że
„wolność wyboru narodowości może być
realizowana tylko w odniesieniu do
narodów obiektywnie istniejących,
ukształtowanych
w
procesie
historycznym, a narodu śląskiego nie ma”.
Jak twierdzą niektórzy, Gorzelik
odpuścił walkę o narodowość śląską i
skupił się na hasłach o autonomii i
pragmatycznej polityce – wprowadzaniu
swoich ludzi do samorządów.
W ubiegłym tygodniu podczas
zaprzysiężenia radnych sejmiku działacze
RAŚ zasiedli na widowni z mapą i
napisem „Oberschlesien”. To historyczna
mapa terytorium Górnego Śląska po I
wojnie światowej. Z Opolszczyzną, ale
bez Częstochowy i Zagłębia. – Aż mnie
zmroziło – mówi Zaborowski.
– PO może się na tej koalicji poślizgnąć.
Jurek Gorzelik nie jest spolegliwy, on
tylko na takiego wygląda. Potrafi świetnie
planować i iść do celu – mówi jeden
z jego znajomych. – RAŚ ma szansę
zyskać na promocji swych idei, a więc
śląskiej odrębności – ocenia koalicję
w śląskim sejmiku dr Sebastian Kubas,
politolog z Uniwersytetu Śląskiego.
– Jeszcze kilka tygodni temu niewielu
wiedziało, co to jest Ruch Autonomii
Śląska, a dziś mówią o tym lokalnym
ugrupowaniu politycznym politycy
największej rangi. Nie sądzę jednak, by
Platforma uległa ich wizji autonomii. Ale
– jak to bywa w polityce – czas pokaże,
czy mieliśmy rację.
Silne nastroje śląskich autonomistów
przetoczyły się w latach 90. przez
Czechosłowację. – Ruch, podobny jak
dziś nasz RAŚ spowodował faktycznie
rozpad na Czechy i Słowację, ale zaraz po
tym wytracił impet i dziś już się nie liczy
– przypomina dr Słupik. Prof. Jacek
Wódz, socjolog ze Śląska – RAŚ to grupa
wyraźnie odrębna, ale ktoś, kto pojmuje
demokrację, nie może tego negować! Oni
z niej skorzystali.
Ma jednak wątpliwości, czy Ruch
dobrze odczytuje potrzeby Ślązaków. –
Podkreślanie odrębności, tak. Ale
autonomia w sensie proponowanym przez
Gorzelika? Nie sądzę, by Ślązacy chcieli
samoistnego bytu politycznego. ❒
Rzeczpospolita
___________
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sąsiadów powiedział, że już nic nie
rozumie z rosyjskiej polityki.
Informacje, które docierają
do rodzin są sprzeczne
Według wyników przedstawionych
przez Rosję rzecznik praw obywatelskich
Janusz Kochanowski zmarł 10 minut po
wypadku. Oznacza to, że przeżył
katastrofę, ale nie wiadomo, czy była
próba udzielenia mu pomocy. Z innych
informacji przekazanych wcześniej
wynika, że Janusz Kochanowski zmarł
przed katastrofą. Do dziś nie wiadomo co
działo się przez 16 minut po katastrofie.
Dopiero wtedy wezwano karetki. Minister
Jacek Sasin, który dotarł na miejsce pół
godziny po tragedii powiedział, że nadal
nie było tam żadnej akcji ratunkowej.
Przejęto natomiast prawie natychmiast
konwencję Chicagowską. Przesądziło to
raz na zawsze o charakterze śledztwa.
Wszystkie procedury znalazły się
w rękach rosyjskich.
Niejasności jest bardzo wiele
Bliscy ofiar smoleńskiej tragedii
zwracają
uwagę
na
liczne
nieprawidłowości rosyjskiego śledztwa.
Zuzanna Kurtyka, która 11 kwietnia
pojechała do Moskwy w prosektorium
spędziła trzy dni pełne strachu, że nie uda
się jej zidentyfikować męża. Opisy ciał
były błędne, nie było zdjęć. Zapewniano,
że polscy śledczy i prokuratorzy są na
miejscu, że szczątki ludzkie są
zabezpieczone. Jak się jednak okazało
informacje te były kłamstwem.
Nieprawdziwe były również dane o tym,
że identyfikacje dotyczyły każdej części
ludzkiej i że wykonano sekcje zwłok.
Zuzanna Kurtyka, która jest lekarzem
powiedziała, że ciało jej męża nie miało
śladów sekcji. Do dziś nie wiadomo, czy
były przeprowadzone wszystkie stosowne
badania, w tym DNA.
Inną sprawą na którą zwracają uwagę
bliscy ofiar to trumna z ciałem
niezidentyfikowanym, która dotarła do
Polski. Zostało ono bez zgody rodzin
smoleńskich skremowane. Okoliczności te
spowodowały, że rodziny nie wiedzą, czy
pochowały swoich bliskich. Nawet
rodziny, które bez wątpliwości dokonały
identyfikacji ciał mają teraz obawy, czy
w trumnach są ich bliscy. Niektórzy
wystąpili o ekshumację, jednak do dziś
nie otrzymali odpowiedzi.
Miejsce tragedii niezabezpieczone
Opinią publiczną wstrząsnął fakt
odnajdowania na miejscu tragedii przez
kolejne pielgrzymki fragmentów ludzkich
szczątków. Stowarzyszenie Rodzin Katyń
2010 wystąpiło do rządu o zabezpieczenie
miejsca zdarzenia i wydanie wraku, ale
Rosja okryła go tylko brezentem.
Uczestnicy unijnego wysłuchania
obejrzeli film na którym widać wyraźnie,
jak wrak samolotu był niszczony. Było
widać mężczyzn, którzy ten wrak cięli,
ciągnęli, uderzali w niego młotami.
Opinię publiczną oburzyła także sprawa
wypłacania pieniędzy z kont osób
zmarłych. Jak informowały media
pieniądze były wypłacane w Rosji. Jednak
zamiast podjęcia próby wyjaśnienia
sprawy rzecznik prasowy rządu Paweł
Graś przeprosił Rosjan za te
“podejrzenia”. Zuzanna Kurtyka
powiedziała wprost, że w tych
okolicznościach rodzi się strach, że
w sprawie katastrofy dzieją się rzeczy,
które nie powinny mieć miejsca.
Rodziny pozostały same
Rodzinom i pełnomocnikom nie
pozwolono na kopiowanie nawet akt
jawnych, muszą je przepisywać. Do tej
pory decyzja ta nie została zmieniona.
Bliscy ofiar zostali pozostawieni sami
sobie. O wszystkim dowiadują się
z mediów. Skarżą się, że mają mniejszy
dostęp do informacji niż dziennikarze.
Mają pretensje do mediów, że nie
przekazują rzetelnie posiadanych
informacji. Andrzej Melak powiedział, że
tylko relacje nielicznych katolickich
środków społecznego przekazu, jak Radia

Maryja I TV Trwam ukazują prawdziwy
stan rzeczy.
Rodziny mają żal do państwa, że
zabroniono im otwarcia trumien, chociaż
polskie prawo na to zezwala. Nie
otrzymali także wyczerpującej pomocy,
jaką mogliby uzyskać w tak szczególnych
okolicznością. Po to by wspierać się
wzajemnie powstało Stowarzyszenie
Rodzin Katyń 2010. Jednak zamiast
wspierać się i przeżywać żałobę muszą
dociekać prawdy o śmierci swoich
bliskich, bo rząd nie chce się tym
zajmować.
Międzynarodowa komisja
może wyjaśnić okoliczności tragedii
Utworzenie takiej grupy jest tym
bardziej uzasadnione, że w historii państw
Unii Europejskiej zdarzały się przypadki
wznawiania śledztw dotyczących
katastrof lotniczych, o czym mówił
podczas wysłuchania brytyjski oficer
Geoffrey van Orden. Jednak na powstanie
takiego gremium musi się zgodzić polski
rząd. Ten jednak uważa, że nie ma takiej
potrzeby. Może dlatego, że za lot z 10
kwietnia odpowiada polskie ministerstwo
na co zwrócił uwagę brytyjski oficer.
Niewykluczone jednak, że to po prostu
serwilizm wobec Rosji. Jak powiedziała
Magdalena Merta uległość posunięta tak
dalece, że odnosi się wrażenie, że „ci
ludzie pracują dla ochrony interesu
rosyjskiego, a nie dla wyjaśnienia
narodowej tragedii”.
Rodziny liczą na obywateli
unijnej wspólnoty
Ponieważ bliskich ofiar spod Smoleńska
bardzo głęboko zawiodło polskie państwo
liczą na Parlament Europejski. Do tej pory
pod
petycją
o
powołanie
międzynarodowej komisji zebrano ponad
330 tys. podpisów. By sprawą zajął się
Parlament w ramach tzw. inicjatywy
obywatelskiej przewidzianej w Traktacie
z Lizbony potrzeba miliona podpisów
obywateli z przynajmniej jednej czwartej
państw UE. Tymczasem 2 grudnia wszedł
w życie unijny przepis mówiący, że od
tego momentu każde z państw
członkowskich ma obowiązek zgłosić
unijnej Agencji Badającej Wypadki
Lotnicze fakt wystąpienia katastrofy. Ta
wysyła na miejsce swoich agentów. Jak
powiedział szef parlamentarnego zespołu
badającego okoliczności tragedii Antoni
Macierewicz „my nie zwracamy się do
UE z prośbą, ale zwracamy się o
respektowanie praw”, które wspólnota
europejska sama ustanowiła. Nie może
bowiem być tak, że rosyjskie organa
państwowe, które przygotowywały
przyjęcie polskiego samolotu wojskowego
prowadzą postępowanie wyjaśniające
okoliczności zdarzenia. Członkowie
Stowarzyszenia Rodzin Katyń 2010
mówią jednym głosem, że “nie można być
sędzią we własnej sprawie”.
Rodziny chcą tylko prawdy
Wysłuchanie powstało z inspiracji
europosła prof. Mirosława Piotrowskiego,
który jest członkiem frakcji Europejskich
Konserwatystów i Reformatorów. Na jego
prośbę organizacją spotkania zajął się
prof. Ryszard Legutko. Z prośbą o
umożliwienie zaprezentowania problemu
na forum unijnym zwróciło się do
europosłów Stowarzyszenie Rodzin Katyń
2010. Mimo skierowanych zaproszeń i
informacji na wysłuchaniu nie pojawili się
jednak przedstawiciele rządu i
prokuratury: Wojskowy Prokurator
Okręgowy - Jerzy Szeląg, Prokurator
Generalny - Andrzej Seremet,
przewodniczący Państwowej Komisji
Badania Wypadków Lotniczych Edmund Klich oraz szef MSWiA- Jerzy
Miller. Nie przybyli także zaproszeni
przedstawiciele
Parlamentu
Europejskiego: Wysoki Przedstawiciel ds.
Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Catherine Asthon, przewodniczący
Komisji Europejskiej - Jose Manuel
Barroso, przewodniczący Rady
Europejskiej - Herman van Rompuy.
Nieobecny był także szef Parlamentu
Europejskiego - Jerzy Buzek. Nie wysłał
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on też ani jednego ze swoich czternastu
zastępców. Spotkanie nazwał „próbą
ukojenia bólu rodzin”. Wypowiedź szefa
Parlamentu
Europejskiego
współorganizator wysłuchania, Tomasz
Poręba nazwał szokującą i smutną. Bliscy
ofiar smoleńskiej tragedii - jak sami
mówią - chcą tylko dowiedzieć się
prawdy o ostatnich minutach i sekundach
życia ich najbliższych.
Zarówno członkowie Stowarzyszenia
Rodzin Katyń 2010, jak i Marta
Kaczyńska oświadczyli zgodnie, że
argumenty i okoliczności przestawione
w Brukseli są na tyle mocne, że nie
wyobrażają sobie, żeby pozostały bez
echa. ❒
__________

Dudek i Włodarski ze str 18
większość z nich zmarła z powodu
chorób.
– Komplikacje dotyczą nie tylko tematu
Katynia, ale i wcześniejszego okresu.
Mam na myśli wojnę domową w naszym
k r a j u , g d y d z i e s ią t k i t y s i ę c y
czerwonoarmistów, którzy znaleźli się w
Polsce, zniknęło albo zginęło, i w tych
sprawach też trzeba prowadzić dialog, ale
w takim duchu jak ten prowadzony
w sprawie Katynia – mówił Miedwiediew.
Presja NATO i UE
Przywódcy uważają jednak, że sprawy
przeszłości nie muszą wpływać na
codzienną współpracę. Polska jest
czwartym partnerem handlowym Rosji
w Unii Europejskiej. Rosja staje się coraz
ważniejszym partnerem dla innych krajów
UE i NATO. Zachodni dyplomaci
nieoficjalnie mówią, że wizerunek kraju
antyrosyjskiego osłabiał pozycję Polski
w obu tych instytucjach i jeśli Warszawa
chce mieć realny wpływ na ich politykę
wobec Rosji, musi sobie ułożyć z nią
relacje.
– Jako kraj członkowski NATO i Unii
Europejskiej chcemy mieć też jak
najlepsze relacje z Rosją. Chcemy
również wpływać na ogólny kierunek
polityki UE i NATO w stosunkach
z naszymi ważnymi sąsiadami na
Wschodzie – podkreślał prezydent
Komorowski.
Rosyjscy dziennikarze chcieli wiedzieć,
jak polski prezydent odnosi się do
zgłoszonej na szczycie w Lizbonie przez
Miedwiediewa koncepcji stworzenia
wspólnej tarczy antyrakietowej. Zgodnie
z tą propozycją, NATO i Rosja miałyby
się podzielić strefami odpowiedzialności,
przy czym Rosja miałaby chronić kraje
Europy Środkowo-Wschodniej.
– Polska oczekuje, że NATO będzie
przede wszystkim bronić swoich
członków, w tym Polski – mówił
Komorowski.
Współpraca polsko-rosyjska przeżywała
kryzys po wsparciu przez Polskę
pomarańczowej rewolucji na Ukrainie,
gdy do władzy doszli zwolennicy
integracji z Zachodem. Od czasu wizyty
prezydenta Putina w 2002 roku rosyjscy
przywódcy nie odwiedzali Warszawy.
Prezydent Aleksander Kwaśniewski, który
pomógł wypracować kompromis na
Ukrainie, kilka razy odwiedzał Moskwę,
starając się poprawić wzajemne relacje.
Opozycja zarzucała mu, że przez wizyty
doprowadza jedynie do dysproporcji
w relacjach z Rosją. Kryzys pogłębiła
rosyjska inwazja na Gruzję w 2008 roku.
Życie Warszawy
__________

Wiadomości Polonijne
Przyjmują z radością
Każdą informację
O wydarzeniach
W naszych polskich
organizacjach
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prof. Jan Kłosem ze str 18
stać na wiele. Jeśli rząd centralny mówi o
znaczeniu samorządów, to za tym muszą
iść jakieś praktyczne kroki, by ten
samorząd mógł sam rządzić. Trzeba teraz,
by zasiadali w nim ludzie odpowiedzialni,
by ta społeczna legitymacja, jaką są
wybory, nie wiązała się dla nich tylko
z osobistym awansem społecznym, ale
mogła być przełożona na postawę służby
społeczności lokalnej. Dojrzałe
społeczeństwo to takie, które chce być
samorządne u siebie, które chce zarządzać
obszarem danym mu przez Stwórcę, jako
wypełnienie nakazu: „Czyńcie sobie
ziemię poddaną”.
Zwycięzcą wyborów do sejmików
wojewódzkich zdecydowanie jest
Platforma Obywatelska. Wygrała
głównie w zachodniej części kraju.
- Nie jestem tym zaskoczony. Powtórzyła
się sytuacja z ostatnich wyborów
parlamentarnych.
Zwykle
w województwach biedniejszych, jak
lubelskie czy podlaskie, wygrywało PiS,
tak też się stało w tych wyborach. Zresztą
być może kryterium nie jest tu tylko
poziom życia. Chciałbym bowiem
wierzyć, że dojrzewamy, że zaczynamy
dostrzegać zalety kompetentnych
działaczy politycznych, którzy przede
wszystkim mają na względzie nasze
dobro.
Dziękuję za rozmowę.
___________

Kerosky - Visa „U” ze str. 20
Aplikant musi wykazać, że przez ten czas
nie wdał się w konflikt z prawem i jest
osobą o wzorowym charakterze.
Nie ma limitu w przynaniu wiz kategorii
„U”. USCIS (United States Citizenship
and Immigration Services) ma wyłączną
jurysdyukcję dotyczącą przyznania wizy
„U”, a wszelkie dyrektywy dotyczące
wydania tej wizy nie mogą być
kwestionowane przez Sędziego
Imigracyjnego (...).
O legalizowanie swojego statusu,
w oparciu o wizę kategori „U” mogą
ubiegać się zaruwno kobiety jak i
mężczyzni, którzy są w stanie
udokumentować, że są ofiarami
przestępstwa popełnionego na terytorium
Stanów Zjednoczonych.
UWAGA: Powyższy artykuł został
omówiony zgodnienie z przepisami
obowiązującego prawa. Nie jest on
profesjonalną poradą prawną. Zalecamy,
aby każdy zainteresowany skonsultował
się z prawnikiem, i omówił szczegóły
swojej sprawy indywidualnie. Rzetelną
poradę prawną można uzyskać w biurze
mecenasa Keroskiego, 415-777-4445 ❒
___________
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Przystawa - Forum ze str. 17
Trybunału Konstytucyjnego Jerzym
Stępniem, prawie 20 lat temu
rozpoczynaliśmy działalność Ruchu
Obywatelskiego na rzecz JOW, to nawet
nie podejrzewaliśmy, że doczekamy
takiego czasu, gdy w Pałacu
Prezydenckim wszyscy mówcy będą
wychwalali koncepcję
JOW!
Zaapelowałem więc do Pana Prezydenta,
żeby wykorzystał swoje uprawnienia
konstytucyjne, poparcie Platformy
Obywatelskiej i obywatelskie poparcie dla
idei JOW i jak najszybciej zarządził
referendum ogólnokrajowe w sprawie
JOW w wyborach do Sejmu.
Pomimo wszystkich miłych uchu
wypowiedzi na Sali, wiadomo było i jest,
że Sejm przygotowuje Kodeks Wyborczy,
w którym JOW będą wprowadzone tylko
w gminach do 40 tysięcy mieszkańców.
Profesor Kulesza i inni mówcy zwracali
uwagę, że takie postawienie sprawy jest
naruszeniem fundamentalnej zasady
RÓWNOŚCI obywateli, bo dlaczego
mieszkańcy miast powyżej 40 tysięcy
mają być pozbawieni prawa, które będą
mieli pozostali? Ten sam prof. Kulesza
powiedział też, że hańbą demokracji
polskiej jest systematyczne gwałcenie
biernego prawa wyborczego obywateli. O
tym samym mówił też w swoim
wystąpieniu p. Mariusz Wis.
Prawie wszystkim zwolennikom JOW,
przynajmniej obecnym na Sali, sen z oczu
spędza sprawa osławionego „parytetu”!
Jak w JOW zapewnić wymagany dzisiaj
globalnie „parytet”? Sędzia Jerzy Stępień
podsunął propozycję zobowiązania
ustawowego komitetów wyborczych do
zgłaszania kandydatów z zachowaniem
„parytetu”! Było to nieco zaskakujące
wystąpienie, ponieważ JOW realizują
zasadę „parytetu” w sposób najbardziej
pełny i najbardziej demokratyczny:
gwarantując każdemu równe prawo
kandydowania. Mówimy, oczywiście, o
brytyjskim systemie FPTP, który
zachwalało wielu mówców, w tym
uczestnik debaty p. Bartłomiej
Michałowski z Ruchu Normalne Państwo.
W podsumowaniu Prezydent Bronisław
Komorowski zdystansował się do mojego
apelu o referendum w sprawie JOW
w wyborach do Sejmu, twierdząc , ze jest
zwolennikiem
przemian
„ewolucyjnych” ,a nie „rewolucyjnych”.
Podjął natomiast inną zgłoszoną przeze
mnie propozycję” rezygnację z II tury
w wyborach w JOW, przede wszystkim
w już obowiązujących wyborach wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast. Ta
druga tura bowiem niczemu dobremu nie
służy: jest zachętą do korupcji, działań
defamacyjnych, konfliktowania obywateli
i g r u p o b y w a t e l i . Z n a k o mi t e
potwierdzenie słuszności tego stanowiska
mamy w skandalu, jaki wybuchł po
ujawnieniu taśm z podsłuchu rozmowy
senatora Romana Ludwiczuka
z członkiem, czy szefem, sztabu
wyborczego prezydenta Wałbrzycha. Jak
wynika z tego nagrania senator
Ludwiczuk oferował swemu rozmówcy
posadę wicestarosty, wczasy w Egipcie i
intratną posadę dla małżonki, w zamian za
opuszczenie kontrkandydata PO do
s t a n o w i s k a p r e z yd e n t a mi a s t a .
Ciekawostką jest fakt, że Pan Senator jest
wiceprzewodniczącym Krajowego Sądu
Koleżeńskiego Platformy Obywatelskiej.
Debata, której byłem świadkiem i
uczestnikiem budzi mieszane uczucia.

Wiadomości Polonijne - Pasadena, California
Z jednej strony uczucie satysfakcji
z faktu, ze postulat JOW zaszedł już tak
wysoko i jest odbierany tak
jednoznacznie. Z drugiej strony dyskusja
budzi zdziwienie wobec faktu, już
praktycznie przesądzonych działań
parlamentarnych, a więc przygotowanych
do uchwalenia zmian w ordynacji
wyborczej do samorządu terytorialnego.
Na
Sali
nie
zauważyłem
parlamentarzystów, zarówno posłów jak i
senatorów. W tej sytuacji można było
odnieść wrażenie, ze Pałac Prezydencki to
miejsce jakichś marginesowych debat, nie
mających odniesienia do bieżącej polityki
państwa. Prezydent jednakże zapewnił, że
ma określone plany i jest zdecydowany,
dla ich zrealizowania, skorzystać z pełni
swoich uprawnień konstytucyjnych i
politycznych.
No cóż: miejmy nadzieję! ❒

Zarząd i pracownicy Szarotki
życzą wszystkim,
aby te Święta
pełne były radości,
rodzinnego ciepła
i
Wzajemnej życzliwości.

__________

Kamieński - narodzenia ze str. 17
więc lata liczymy od narodzenia
Chrystusa. W tym względzie ma duże
zasługi chronograf rzymski Dionizy
Młodszy choć podobno pomylił się o
kilka lat.
Pomoc w dokladniejszym ustaleniu
roku w którym narodził się Jezus stanowią
wzmianki w Ewangeliach np w Ewangelii
św Mateusza, że Jezus narodził się za
czasów Heroda Wielkiego oraz wzmianki
o innych postaciach jak Cesarz August
czy spis ludności, który miał miejsce
podczas gdy Chrystus narodził się
w Betlejem.
Uwzględniając wszelkie nawet
najdrobniejsze szczegóły także z czasów
historii, wypada przyjąć, że Chrystus
przyszedł na świat najwcześniej w roku
8-mym a najpóźniej w roku 6-tym przed
naszą erą. Zgodnie z ówczesnym
rzymskim kalendarzem byłby to czas
między 746 a 748 rokiem od założenia
Rzymu. W momencie śmierci Heroda
Wielkiego, Jezus miał najwyżej 4 a
najmniej 2 latka. To by się zgadzało
z przekazem ewangelicznym w/g
św. Mateusza, który odnotował, że król
Herod kazał wymordować w Betlejem i
całej okolicy wszystkich chłopców do
dwóch lat. ❒

Polka Deli
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Cosmetics

Wesołych Świąt
Pogonowski - Assange ze str. 17
których to publikację prezydent Nixon
w 1971 roku, wytoczył i przegrał sprawę
przeciwko gazecie „The New York
Times.” Stało się to na rozprawie Sądu
Najwyższego USA gdzie wyrok przeszedł
większością sześciu do trzech sędziów.
Wcześniej, w czasie Drugiej Wojny
Światowej oskarżono „Chicago Tribune”
o opublikowanie zastrzeżonego faktu, że
wywiad USA złamał kody japońskie i
dokładnie wiedział o planach japońskich
w ataku na Perl Harbor i w bitwie o
Midway. Fakt, że do końca wojny
Japończycy nie zmienili swoich szyfrów
po tych wydarzeniach, był wówczas
podstawą uniewinnienia redakcji
„Chicago Tribune.”
Obydwa powyższe wyroki było zgodne
z dwustuletnią tradycją USA. Niemniej
wyroki te nie wykluczają możliwości
skazywania ludzi za ogłaszanie sekretów
państwowych USA w takim wypadku,
kiedy udałoby się ławników przekonać, że
oskarżeni spowodowali straty w ludziach
służb amerykańskich. O to w przyszłości
może będzie oskarżony Assange, który na
razie został aresztowany z oskarżenia jego
byłej kochanki o gwałcenie jej na długo
przed końcem romansu tych dwojga
zwaśnionych kochanków.
Obecnie Assange i członkowie ruchu
„WikiLeaks” są oskarżeni o „pod
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minowanie” amerykańskiej demokracji za
pomocą ogłaszania tajnych dokumentów,
które utrudniają rządowi akcję
dyplomatyczną, w walce w obronie
interesów i polityki USA. Być może uda
się w przyszłości przekonać jakiś zespół
ławników amerykańskich o „zbrodniczej”
szkodliwości Juliana Assange jak też
przecieków sekretów przez cały ruch
„WikiLeaks.” Na oskarżenia Assange dał
sławną odpowiedź: „Kiedy rządy
przestaną torturować i mordować ludzi i
kiedy korporacje przestaną nadużywać
obowiązujących praw, wtedy być może
będzie czas żeby zapytać czy działacze
wolnego słowa są odpowiedzialni za
cokolwiek.” Tymczasem wydawnictwo
Amazon.co.uk ogłasza książkę: „Julian
Assange. The Whistleblower. Traitor or
Hero?” („Julian Assange. ‘Ostrzegasz’
Przed Nadużyciami. Bohater czy
Zdrajca.”) ❒
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